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Městská knihovna

Budova Městské knihovny v současnosti. 
 Foto: archiv VM Šumperk

Městská knihovna sídlí v novobarokní vile, kterou 
nechal postavit šumperský lékárník Eduard Hackel 
v roce 1883, jemu patřila také lékárna U Medvěda. Vilu 
ještě tentýž rok prodal a ta do padesátých let 20. století 
sloužila k bydlení.

V letech 1950-1955 rozhodl tehdejší Městský národ-
ní výbor pro její využití pro knihovnu, která v té době 
sídlila nedaleko v jednom ze sálů Zámečku v tehdej-
ší Gottwaldově třídě (dnešní DDM Vila Doris v ulici 
17. listopadu). Hackelovu vilu přestavěla skupina pro 
obnovu památek Vlastivědného ústavu v Šumperku pod 
vedením jejího zakladatele Karla Čunderleho v šedesá-
tých letech a od roku 1970 budova slouží bez přerušení 
provozu knihovny, i když současnému provozu již dáv-
no nedostačuje (viz. rozhovor uvnitř čísla). Z. Daňková

Snímek ze 30. let minulého století zachcuje pohled na 
knihovnu ze dvora.  Foto: archiv MK
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Od druhé poloviny 15. století rostla hospodářská prosperita Šumperka jako ekonomického sub-
jektu a bylo jen otázkou času, kdy po vzoru jiných měst dosáhnou i Šumperští od zeměpána 

a zástavních držitelů města povolení k zakoupení fojtství. Třebaže se nám nedochovala prodejní 
smlouva na šumperské fojtství koupené městem, můžeme usuzovat na dobu, kdy se tak stalo.

Postupné oslabování postavení fojtů v Šum-
perku a posilování moci městské rady v čele 
se střídajícími se purkmistry názorně ilustrují 
titulární řady představitelů města na správních 
a soudních zápisech. Až do poloviny čtyřicá-
tých let 15. století byl fojt na městských doku-
mentech jmenován vždy na prvním místě před 
purkmistrem a radními, což odpovídalo jeho 
prvopočátečnímu postavení v Šumperku. První 
z výjimek, kdy je purkmistr upřednostněn před 
fojtem, se objevuje před polovinou 15. století 
za fojta Stradenera, avšak jedná se o výjimku. 
K častějšímu uvádění jména purkmistrů před 

šumperským fojtem dochází za Stradenerova 
nástupce fojta Andrease, ale jeho titulatura před 
purkmistry je častější. Můžeme se domnívat, že 
v té době již vážnost purkmistrovského úřadu 
dosáhla takového stupně, kdy společensky kon-
kurovala úřadu fojta a střídání jmen purkmistrů 
se jmény fojtů v čele výčtů městských úředníků 
odráželo zřejmě věk obou nejváženějších mužů 
městské správy. Zkrátka, starší byl jmenován na 
prvním místě, a jelikož se purkmistři, na rozdíl 
od fojtů, často v úřadě střídali, docházelo i ke 
změnám pořadí jmen purkmistra a fojta. Pokud 
se ještě v padesátých a šedesátých letech 15. sto-

Zápis v nejstarší šumperské městské knize z roku 1453 uvádí Mathese Schmida, purkmistra, před fojtem 
Andreasem.  SOkA v Šumperku, Archiv města Šumperka

O několik let později je po šumperském purkrabím Hansi Polnarovi jmenován fojt Andreas a teprve po 
něm purkmistr Hans Schaler (Šaler).  SOkA v Šumperku, Archiv města Šumperka
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purkrabí Hanuš Polnar, je jeho jméno, samo-
zřejmě, uváděno na první místě.

K trvalé změně došlo za fojta Petra Kromela, 
který je po nástupu do úřadu v roce 1468 napo-
sledy uveden při výčtu členů městské rady před 
purkmistrem, ale od roku 1469 jsou fojtové již 
pravidelně titulováni až po purkmistrech. Pokud 
se traduje, že první zmínka o šumperské radnici 
pochází z roku 1475, nápadně nám to korespon-
duje s právě uvedenou změnou v pořadí jmen 
nejvyšších městských úředníků. Dědičné fojtství 
zůstalo zřejmě zachováno, vždyť Kromel fojto-
val mezi léty 1468 až 1477, jeho nástupce Hans 
Schwanzer v letech 1478 až 1490, Jakob Tuchma-
cher v období od roku 1492 do roku 1502, Wen-
zel Richter je v uvedeném úřadě doložen v letech 
1505 až 1510 a Johann Rabenseifner v období 
let 1512 až 1520. Kolem roku 1490 je v literatuře 
připomínán fojt Leiphanns, který městu sebral 
sirotčí peníze a zanechal u šumperských měšťanů 
po sobě dluhy.

Vážnost městské rady vzrostla ve druhé polo-
vině 15. století natolik, že si pravděpodobně na 
přelomu šedesátých a sedmdesátých let zřídila 
šumperskou radnici. Nemůžeme říct, zda šlo již 
o výstavnou budovu uprostřed náměstí. Mohlo se 
jednat, jak to známe z Mohelnice a Zábřeha, o je-
den z vykoupených městských domů na náměstí 
adaptovaný pro potřeby městské správy.

Za posledního z výše jmenovaných fojtů, Ja-
hanna Rabenseifnera, došlo k další nápadné 
změně. Jako fojt je Rabenseifner uveden napo-

sledy v roce 1520, následujícího roku ho nachá-
zíme mezi radními a samozřejmě i v hodnosti 
purkmistra v čele městské rady. Fojtem je Jakob 
Butner, vystřídaný další rok Kašparem Seligerem, 
v roce 1523 je fojtem Paul Gotstigel, či Gutstagel, 
a další rok Jakob Tuch, v roce 1525 Jakob Ascher-
mann. Zkrátka od roku 1521 se osoby v úřadu 
fojta každoročně střídají.

Jeví se pravděpodobným, že počátkem dvacá-
tých let 16. století získalo město fojtství, jeho ma-
jetky, privilegia i soudní pravomoci, které nyní 
přešly zcela na městskou radu. Po převzetí fojt-
ství městem klesl počet právovárečných měšťanů, 
mezi něž patřil i fojt, z 68 na 67.

Přestože nadále zůstávalo město poddanským, 
od roku 1494 byli šumperskou vrchností Žerotí-
nové, získáním pravomocí předtím náležejících 
zástupci vrchnosti, fojtovi, byla městská rada 
zbavena přímého dohledu majitelů města, a po-
žívala tak větší svobody v rozhodování. Dvanáct 
radních se tehdy po měsíci střídalo v úřadu purk-
mistra, což se postupně jevilo jako nevyhovují-
cí a o několik desetiletí později vydala městská 
rada nový městský pořádek lépe odpovídající 
potřebám městské správy. Předtím ovšem došlo 
k zásadní změně právního postavení samotného 
města v rámci Markrabství moravského. 

 Zdeněk Doubravský

Poznámka: Autor se omlouvá čtenářům za chy-
bu v letopočtu na s. 2 v minulém čísle KŽŠ, kde 
ve druhém odstavci patří u výčtu fojtů správně 
15. století, z něhož pochází první městská kniha.

„Beethoven tuto monumentální mši skládal 
čtyři roky. Měla být jeho největším dílem a po-
stavit se vedle Bachovy Mše h-moll. Poprvé 
přitom byla provedena v roce 1824 v Peters-
burgu a krátce nato ve Vídni,“ říká zakladatel 
cyklu Vít Rozehnal a dodává, že  přestože jsou 
na sólisty a sbor kladeny obrovské interpre-
tační nároky, tato mše nikdy nedosáhla popu-

larity skladatelových symfonických děl. „Ten-
tokrát budeme poslouchat nahrávku Chicago 
Symphony Chorus and Orchestra,“ podotýká 
Rozehnal. Současně připomíná, že šesté se-
tkání hudebního cyklu proběhne ve středu 
2. března od 19 hodin ve zkušebně Scholy od 
Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kos-
telním náměstí 4.  -red- 

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v březnu sedmou 
částí. Tentokrát nabídne Slavnostní mši - Missa solemnis od Ludwiga van Beethovena.

HUDEBNÍ CYKLUS LÁKÁ NA BEETHOVENOVU SLAVNOSTNÍ MŠI
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Milan Dvořáček vzpomíná:
Již hned po válce se v tehdejším Sokole orga-

nizovala skupina lyžařů, která se zúčastňovala 
různých závodů, především v běhu, a patřili k ní 
závodníci J. Matýs a další. V alpských disciplí-
nách byli úspěšní zejména žáci (Ivo Kožnárek 
2. místo na MČSR ve sjezdu v Beskydách, Z. Cy-
kryt a J. Šváb se umisťovali na předních místech 
při závodech na krajské úrovni v 50. letech). 
U dospělých to byli Svatopluk Šváb, R. Hetmá-
nek, M. Kalivoda, H. Uman a další. Velký rozvoj 
úrovně sjezdového i běžeckého lyžování nastal 
v 60. a 70. letech. Družstva dospělých sjezdařů 
i běžců se probojovala do týmové soutěže ná-
rodní ligy, ve které soutěžila nejlepší družstva 
Moravy a východních Čech. Za každé družstvo 
startovalo v seriálu závodů ČSR pět mužů a tři 
ženy. Druhé družstvo soutěžilo v obdobné sou-
těži, v divizi. Naše družstva si v národních ligách 
vedla velmi dobře a umisťovala se v horní po-
lovině soutěže. Ze sjezdařů vynikl zejména Jan 
Hudec, který skončil na 3. místě v MČSR ve 
sjezdu, který se konal ve Špindlu. Za náš oddíl 
dále startovali J. Skrčený, P. Tkadlec, O. Šverdík, 
MUDr. Kuba. U běžců dosahoval vynikajících 
výsledků V. Kubíček. Byl jeden rok čtvrtý na Ji-
zerské padesátce, vyhrál Jesenickou 70.

V roce 1979 byly týmové soutěže svazem lyža-
řů zrušeny a byly nahrazeny pohárovými závody 
jednotlivců. Zde se projevila určitá nevýhoda pro 
náš oddíl. Dobří závodníci po dosažení osmnácti 
let odešli buď na vojnu, nebo na školy (Chvátal, 
Hanušová, Raclavská u sjezdařů, Tempír, Kašpar 
u běžců a další).

V roce 1985 byl ve Ski Klubu založen dal-
ší úsek, a to akrobatické lyžování, které vedl 
Ing. Lettovský. V létě pořádali závody ve skocích 
v Šumperku na Krásném, kde postavili z lešení 
můstek. V tomto úseku vyrostl pozdější olympij-
ský vítěz, který byl také členem Dukly Liberec.

V 90. letech vyrostli v našem klubu mimo jiné 
reprezentanti v běhu Tempír, v alpských disci-
plinách O. Bank, přičemž řada mladých závod-
níků, běžců i sjezdařů vozila medaile z MČR. 
E. Peterková se stala mistryní ČR ve slalomu 
dospělých ve Špindlerově Mlýně.

Miloslav Svatoň vzpomíná: 
V zimě roku 1983 jsem zjistil hrubou závadu 

na sociálním zařízení u dolního vleku v Kun-
čicích. Vítr nejenže ulomil dveře gravitačního 
WC, ale někam je i odnesl. Sehnal jsem na šum-
perské bouračce dveře obdobné a nařídil jsem 

LETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU 
O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: LYŽOVÁNÍ

Sborník příspěvků o šumperském sportu vstoupil do závěrečné fáze příprav. Jeho rozsah je nároč-
ný na korekturní práce i práce grafi cké. Snahou vydavatele, autorů, redaktorů a zpracovatele je 

předat do tiskárny dílo v co nejlepší kvalitě. Současné zdržení bude jen k jeho prospěchu. Pro zájem-
ce přinášíme vzpomínky Milana Dvořáčka a Miloslava Svatoně z minulosti lyžování. 

Ladislav Lettovský, jeden ze zakladatelů akroba-
tického lyžování v Šumperku. 
 Foto z výstavy Šumperk - město sportu
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VŠD v Žilině, aby je do příštího víkendu připev-
nil. Ale nestalo se! Místo k sociálnímu zařízení 
mě dovedl pod nedaleký prudký svah, kde jsem 
spatřil pro mne tehdy úplný nesmysl. Dveře 
byly zabudovány pod neuvěřitelným úhlem ve 
sněhu, úhel ovšem nesvědčil o zdravém rozumu 
budovatelů. Nicméně Láďa rychle vystoupil asi 
padesát metrů proti svahu, cvičně ztopořil tělo 
a lehkovážně se spustil na tu neobvyklou stavbu. 
Zařízení ho přivedlo ke skoku saltomortálního 
průběhu a dopadl na zadní část těla. Okamžitě 
běžel znovu nahoru. Na mé připomínky „Co 

děláš? Vždyť jsi nikdy nebyl akrobat!“ se znovu 
odvážně rozjel se slovy: „Ale jsem lyžař!“ Ten-
tokrát už dopadl na lyže a já jsem pochopil, že 
musím sehnat k WC jiné dveře. Dály se i další 
věci. Stráně jsme tehdy pečlivě sešlapávali, aby 
byly bezpečné pro sjezd, ale najednou nám ně-
kdo - sice dostatečně stranou - lopatou vyráběl 
boule. Tak přesně nás kantory „odborníky“ učili 
lépe informovaní studenti o ve světě se již šíří-
cím freestylu. Časem se v akrobatickém lyžování 
objevují i prvky baletu a upravená specializo-
vaná výzbroj. Co zbývá? Polknout... a snažit se 
nezaostávat.                                                -md, ms-

DRUHÉ BELGICKÉ MOTÝLÍ PUTOVÁNÍ

Pokračování z minulého čísla
Eglise Abbatiale Bois dela Cambre, veliký kostel 

rozlehlého opatství jižně od bruselského centra ve 
znamení vrcholících příprav. Technická četa právě 
dostavěla stupně a já chvíli zápasím s nutkáním 
požádat je, aby to zase uklidili, že máme lepší. Za 
chvíli pochopím, že tohle je jiný svět, než na který 
jsme zvyklí.

Vere, very important concert se již půl druhé-
ho roku opakuje v každém mailu, který přijde 
z Belgie, oblíbený předvánoční koncert, na němž 
vystupují pouze špičkové ansámbly, koncert, na 
který chodí bruselská smetánka, koncert, kam ně-
kdy zavítá i královna. Nejdřív to tak nevypadalo. 
Pravda, chystali to tam cvičení experti, žádný kruh 
rodičů a přátel. Nicméně přituhovat pozvolna za-
čalo, když se objevil Růžový motýlek. Stáli jsme 
před branou opatství. Bylo ještě brzy, sraz až ve 
čtyři. Děti dováděly v zasněženém parku a ten dů-
stojný starší muž v šedivém polorozhaleném plášti 
s růžovým motýlkem pod bradou postával opo-
dál, ustaraně pohlížel na hemžící se pěvce, pak se 
přicoural blíž a tázal se, zda k tomu patřím. Kde je 
„Ten, jehož…“?, zněla další otázka. Přijde ve čty-
ři, odpovídám. Nespokojeně odfrkne a vyzve nás 
k nástupu. Bylo něco po půl čtvrté, vzali jsme kla-
vír a ostatní drobnosti, natahali to dovnitř, rozba-
lili, postavili, zapojili, nastoupili k rozezpívání. Ty 
věci musí pryč, ukazuje Růžový motýlek na obaly 
od klavíru a vaky s koncertním oblečením rozlo-
žené na židlích. Jo, dobrý, odzkoušíme, odneseme. 

Ještě nejsou čtyři, koncert začíná v osm. Ne, teď 
hned, nasadí nepříjemný témbr. Nataháme to do 
tmavého kouta v boční lodi. Přiletěl jak bodnutej. 
Kam to dáváte, řekl jsem pryč. Tady máte šatnu, 
tam si to dejte, vede nás padesát metrů do křížo-
vé chodby kláštera. Mimochodem přímo proti 
hlavnímu vchodu, kudy v době převlékání budou 
proudit davy příchozích. Rozezpíváno, přichází 
„Ten, jehož…“, jehož teď Růžový motýlek na uvíta-
nou z blíže nespecifi kovaných důvodů hned pěkně 
péruje. A tak to šlo celým podvečerem. Čím více 
se blížil koncert, tím byl Růžový motýlek méně 
příjemný, neboť koncert to byl very very important 
a on to měl na triku.

Odbila čtvrtá. Vycházím před kostel, Jana Bouš-
ková bývá přesná, pomohu s harfou. Taxík právě 
zastavil, harfu vidím, Janu ne. Pak se něco uvnitř 
pohne, virtuoska dosud obtočená kolem nástroje, 
vlastním tělem jej chráníc před nástrahami přepra-
vy, se souká z mikrobusu. Málokdy míváme tako-
vý časový komfort, začali jsme dříve a druhý sbor 
tohoto koncertu, Jitro Hradec Králové, se dosud 
probíjí vánicí kdesi na dálnici. Zkoušíme tedy, co 
třeba, a Růžový motýlek zvyšuje obrátky. Všechno 
však dopadá dobře, Hradečtí přijíždějí dostatečně 
včas, abychom odzkoušeli i společné zpěvy, a poté, 
co se dostaví všichni důležití, koncert začíná.

Zase jsme měli mnoho radosti. Děti zpívaly, až 
se dech tajil, Jana hrála, jak jenom ona dovede, 
a šest stovek posluchačů snad ani nedýchalo. S pá-
nem, který před koncertem vítal příchozí a potom 
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držel úvodní řeč, v polovině vystoupení spadla 
židle. Takovou sílu má prosím hudba. Světoznámé 
Jitro bylo nesmírně příjemným partnerem. Sami 
již za hranicemi možností pouštěli naše děti do-
předu ve frontě na jediný záchod - zpíváte dříve, 
my ještě vydržíme. Když potom začínali druhou 
půlku, v úvodní promluvě složili šumperskému 
výkonu velikou poklonu. Bylo toho více, čím si 
získali sympatie i obdiv, bylo toho více, čím jsme 
se cítili poučeni. 

Rozloučili jsme se s Janou, odjela vrátit harfu 
na královskou konzervatoř, odkud ji měla vypůj-
čenou, neb tady třikrát do měsíce vyučuje, a tak 
se tam s nimi zná. Sbalili jsme téměř vše potřeb-
né a kolem půl jedenácté rychle vyrazili do Aalstu 
ke dvoudennímu pobytu v rodinách chlapeckého 
sboru Cantate Domino. Džípíeska se snažila, seč 
byla, ale na různé stavební uzávěry a špatně zapar-
kované auto v centru historického města přeci jen 

nestačila. Dorazili jsme tedy až krátce poté, co páni 
šoféři prokličkovali všemi možnými trabantími 
stezkami a v okolních hospodách dopadli provini-
lého řidiče. To jest krátce před dvanáctou. Hostitelé 
byli záhadně svoláni už na dobu, kdy jsme opouš-
těli Brusel. Avšak ani stín netrpělivosti, vlídné tváře 
a milé přijetí. Moc jsme se styděli a omlouvali. Ne, 
to není třeba, všechno je v pořádku. Teprve o dva-
cet hodin později jsme se dověděli, že Aalst, na 
nějž jsme se těšili od první informace celých šest 
týdnů, se o naší návštěvě dověděl sedm dní před 
příjezdem. V plném zápřahu svého sboru, v době 
školních zkoušek, za situace, kdy nový mladý sbor-
mistr narychlo vytržený ze studií náhlým smut-
ným odchodem svého předchůdce ve snaze udržet 
nivó jednoho z nejlepších chlapeckých sborů na 
světě obtížně sbírá poslední zbytky sil, aby vydr-
žel do třicátého prosince, kdy Cantate Domino 
ukončí své vánoční koncertní aktivity, v nichž se 

V kostele Eglise Abbatiale Bois dela Cambre v rozlehlém opatství jižně od bruselského centra děti zpívaly, 
až se dech tajil, Jana Boušková hrála, jak jenom ona dovede, a šest stovek posluchačů snad ani nedýchalo. 
 Foto: archiv ŠDS
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M již řadu týdnů pohybuje. Styděli jsme se ještě mno-

hem více. Za něco, na čem jsme neměli nejmenší 
podíl, co bychom snadno dokázali vyřešit, mít tu 
informaci o týden dříve. Nepadl jediný nevraživý 
pohled, jediný náznak neochoty. Když jsme podle 
návodu požádali o adresu místa, kde máme další 
den vystoupit na mši, nastalo jen lehce udivené po-
vytažení obočí, sdělení, že o něčem takovém zde 
není ani ponětí, ale že to samozřejmě bude vypá-
tráno a na vědomost dáno. 

A tak jsme odjeli do Mechelenu, prošli vánoční 
trh a poté zpívali sami sobě si v převeliké slunečním 
svitem prozářené katedrále. Poté opět do sytosti 
obšírně nakupovali ty chybějící dárky. Obdrže-
li esemesku s adresou kostela v Ninove, v němž 
bylo sjednáno zpívání při mši. Město i kostel našli 
a zjistili, že propojovací nenahraditelné šňůry od 
Yamahy zůstaly v Bruselu na ohrádce před oltá-
řem. Pochvalovali si, že s sebou máme to otravné 
náhradní elektronické prkno, co všude překáží a na 
něž stejně nikdy nehrajeme až teď. Zazpívali zase 
moc pěkně a lidé, co byli v tom kostele, pak vykou-
pili všechna cédéčka. Včas trefi li zpátky do Aalstu, 
předali děti do vlídných rodin a přijali pozvání na 
večeři, při níž nám uštvaný pan sbormistr svěřil 

svůj neveselý příběh. Telefonovali si s Rosťou, který 
měl pocit, že by bruselský výkon měl být završen 
další ochutnávkou produktů místní cášské fi rmič-
ky Lindt, jak již bylo jednou učiněno na jaře po 
soutěži v Neerpeltu. Na parkovišti nedaleko Cách 
nás proto nazítří očekával i s Ivankou a se třemi 
stovkami čokoládových mikulášků, andílků a sně-
huláčků v kartónkách po pěti, což u dětí vzbudilo 
oprávněné nadšení. Taky nám tam pověděli, jak 
prožívali koncert, a my zase jim, co nám při lou-
čení povídala Jana a co nadšeně povykoval „Ten, 
jehož jméno nesmíme vyslovovat“, ale to už nejsou 
věci pro veřejnost, to se musí sdělovat kamarádům 
a hned zatepla, jinak je z toho taková sborová čer-
vená knihovna.

A pak už jsme jeli domů. V klidu, s dobrým 
pocitem z podařeného díla, se vzpomínkou na 
pohostinný Aalst podpořenou poslechem klu-
kovského CD. Chvílemi jsme požírali horké párky 
a polévku, chvílemi si povídali a ke konci rozdávali 
zásoby, co jsme kvůli převisu polosladkých send-
vičů po cestě neuplatnili. U Komína jsme přistáli 
v půl druhé. Ať vás nenapadne zpívat, zvířata, zněla 
poslední vyhrůžka zájezdu, je noc a všichni slušní 
lidé už dávno spí.   T. Motýl

PRELUDIUM VSTUPUJE DO DRUHÉ POLOVINY

Festival mladých umělců Šumperské Preludium se přehoupl do své druhé poloviny. Osmatřicátý 
ročník, jenž probíhá pod hlavičkou Domu kultury a Agentury J+D violisty Romana Janků, je 

opět součástí cyklu koncertů Klasika Viva a jeho pořadatelé ho věnovali nejstaršímu hudebnímu 
ústavu ve střední Evropě - Pražské konzervatoři. Ta letos slaví dvě stě let od svého založení.

Během čtyř podvečerů představují organizátoři 
festivalu právě umělce, kteří jsou s touto nejstarší 
středoevropskou konzervatoří nějakým způsobem 
spjati. Na zahajovacím koncertu v úterý 8. února 
tak vystoupil světoznámý soubor České trio, jenž 
tvoří vyučující z Pražské konzervatoře, a o dva týd-
ny později se představila studentka konzervatoře, 
klavíristka a varhanice Ludmila Tvrdoňová, která 
v minulosti navštěvovala šumperskou Základní 
uměleckou školu. Jejím „kolegům“ z dechového 
oddělení pak bude klášterní kostel patřit v úterý 
8. března v 19 hodin. Trumpetista Walter Hofb auer, 
hornistka Kateřina Javůrková a klarinetistka Anna 
Paulová nabídnou posluchačům skladby W.A. Mo-
zarta, P. Dukase, B. Martinů, R. Schumanna, C. 

Debussyho, T. Albinoniho, A. Chailleux a J. B. Ar-
bana.

Během závěrečného koncertu festivalu v úterý 
22. března si budou moci návštěvníci vychutnat 
umění absolventů a sympatizantů Pražské konzer-
vatoře z řad současných světově známých umělců. 
Do Šumperka zavítají houslistka Shizuka Ishikawa, 
violoncellista Karel Fiala, klavíristka Kvita Bilynská 
a violista Karel Untermüller. Klášterním kostelem 
se přitom od sedmé večerní ponesou Dvořákova 
a Brahmsova klavírní kvarteta. Vstupenky na oba 
koncerty lze koupit v obvyklých předprodejích 
s tím, že na koncerty Preludia je možné využít 
všechny předplacené karty Klasika Viva, tedy Abo-
nentní karty i karty Klubu přátel Klasika Viva.  -zk-
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S budovou šumperské knihovny v ulici 17. lisopadu, jež pochází z roku 1894, mělo ještě před dvě-
ma lety město velké plány. Chtělo ji zrekonstruovat a přistavět novou moderní část, jež by vy-

řešila především dlouholeté problémy se stísněnými prostorami i vybavením. Vypsalo proto soutěž 
na zpracování architektonické studie a vybralo návrh architekta Víta Janků z fi rmy Archeco, jenž 
oslovil šumperské radní především svou prostorností a vzdušností a netradičním pojetím fasády 
nové přístavby. Vzhledem k fi nanční náročnosti však radnice od tohoto záměru ustoupila a chtěla 
využít pro rekonstrukci a přístavbu studii architekta Petra Doležala, jehož návrh skončil na druhém 
místě. Ani tento záměr se ale nepodařilo uskutečnit. Na důvody a především plány do budoucna se 
proto redakce Kulturního života Šumperka zeptala ředitelky knihovny Zdeňky Daňkové.

▶ Knihovna se již léta potýká s nedostatkem prostoru. 
Řešením měla být rekonstrukce a přístavba. Z projektu 
nakonec sešlo. Co bylo důvodem?

Hlavním důvodem byl samozřejmě nedostatek fi -
nancí. V době, kdy se začal projekt přístavby a rekon-
strukce stávající, již dlouhý čas nedostačující budovy 
rozbíhat, tedy v roce 2006, se připravovaly podmínky 
pro čerpání evropských fondů a náš zřizovatel s je-
jich využitím počítal také při této akci. Vzhledem 
k velkému časovému zpoždění při převodu budovy 
knihovny od státu do městského majetku nemohl být 
projekt bohužel přihlášen do první výzvy Regionál-

ního operačního programu v roce 2008 a do druhé 
výzvy ROP  v září 2009, jež byla vyhlášena s výrazně 
omezenými limity dotací na jednotlivé projekty, se 
Rada města rozhodla projekt nepředložit. Dotace by 
totiž pokryla jen malou část nákladů na celý projekt, 
a to si v době probíhající krize město nemohlo do-
volit. A dalším důvodem je, že se objevilo - pro mne 
osobně poněkud nečekaně - jiné řešení.  
▶ Proslýchá se, že náhradním řešením by mohlo být 
přestěhování do budovy někdejší Masarykovy školy, 
kterou vlastní město a jež je v současnosti nevyužitá...

Informace o tom, že se vylidní Masarykova škola 

Do knihovny přicházejí lidé nejen pro „čtivo“, ale také za zajímavými kulturními akcemi. Kromě besed, 
výstav či autorských čtení se zde například křtí i publikace místních autorů.  Foto: -zk-
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Když padla otázka, zda by tyto prostory nešly využít 
pro knihovnu, nedokázala jsem nejdřív ani odpově-
dět. Nyní ale jsem přesvědčena o tom, že umístění 
knihovny do části prostor této školy by bylo možné 
a dobré řešení. Pochopitelně to ale znamená prosto-
rové úpravy, odstranění některých příček, instalaci 
výtahu a podobně.  
▶ Máte již představu, jak by využití této budovy vy-
padalo? Přestěhovala by se do jejích prostor kompletně 
celá knihovna?

Knihovna by celkem dobře využila zhruba dvě pa-
tra budovy. Přízemí by obsadila půjčovna pro dospělé 
čtenáře s kultivovanou čítárnou, v níž by se vzájemně 
nerušili zájemci o čtení periodik a uživatelé internetu, 
a s prostorným volným výběrem knih na regálech, 
kde se návštěvníci budou moci posadit, v klidu do 
knih nahlížet, uvažovat, zda si je vypůjčí, případně si 
o nich budou povídat s přáteli... 

Další podlaží by patřilo půjčovně pro mládež, která 
zcela nezbytně potřebuje několikanásobek současné 
plochy, a nacházely by se tu prostory pro knihovnické 
práce skryté veřejnosti - tedy katalogizaci a technic-
ké zpracování knih pro šumperské čtenáře i pro celý 
okolní region, o který se staráme v rámci tzv. regio-
nálních funkcí. V horním podlaží budovy by pak měl 
vzniknout středně velký víceúčelový sál, který v Šum-
perku chybí. Ten bychom asi také občas využili, ale 
současně by byl k dispozici dalším zájemcům.
▶ Kolik svazků v půjčovně v ulici 17. listopadu máte 
a jaká je čtenářská základna? 

V současné době je v této budově zapsáno pěta-
šedesát tisíc a v pobočce Sever v Temenické ulici asi 
dvacet tisíc svazků. Naštěstí zde fyzicky takové množ-
ství není, neboť určité procento knih je permanentně 
vypůjčeno.

Do knihovny je přihlášeno 3730 čtenářů, což před-
stavuje 13,5% z počtu obyvatel. Není to málo, ale když 
tato čísla porovnám například s podobně velkým 
Vsetínem, vypadají bohužel jinak. Ve Vsetíně mají 
o třetinu více knih a do knihovny, která je několik let 
přestěhována do nových pěkných prostor, je zapsáno 
třiadvacet procent obyvatel! To je hodně velký rozdíl 
a našla bych spoustu dalších příkladů.
▶ Počítáte tedy s tím, že by se v nových prostorách na-
bídka pro čtenáře nějakým způsobem rozšířila?

Nabídka se významně rozšíří už tím, že knihy bu-
dou dostupné ve volné výběru a že prostředí knihov-

ny nebude čtenáře svým uspořádáním motivovat 
k tomu, aby si nabral pouze knihy na čtení a pokud 
možno co nejdříve odešel, aby tak doslova uvolnil 
místo dalším návštěvníkům. Z praxe knihoven v ji-
ných místech vím, kolik zájemců přibude, pokud 
knihovna umožní v klidu a kulturním prostředí pro-
číst oblíbený titul časopisu, prolistovat velkou obra-
zovou knížku, kterou nechcete nést domů  nebo ji ani 
knihovna mimo své zdi nemůže půjčit. Dobrým pří-
kladem je také studijní pedagogická literatura, kterou 
postupně zapisujeme do knihovních fondů. O tyto 
knihy je velký zájem, ale to, že jsou všechny ve skladu 
v suterénu, kam čtenáři nemají přístup, není dobré 
ani pro studenty, ani pro knihovnice. 

Chceme ale samozřejmě rozšířit také nabídku ko-
morních kulturních a vzdělávacích pořadů pro všech-
ny věkové skupiny. Akce v knihovně jsou oblíbené, 
mají neopakovatelnou atmosféru, ovšem my je zatím 
organizujeme v doslova provizorních podmínkách. 

A je tu ještě jeden velmi důležitý aspekt. Knihovny 
obecně, v době rozšiřujícího se „sociálního vakua“, 
mají díky své otevřenosti individuálním návštěvní-
kům čím dál větší význam jako místa setkávání. To, 
že můžete skoro kdykoliv přijít a trávit v knihovně 
volný čas, se ukazuje jako další a velmi významná 
úloha knihoven všude ve světě. A platí to i pro naše 
město.   
▶ Předpokládám, že v případě někdejší školní budovy 
budou potřeba stavební úpravy. Dají se už dnes odhad-
nout náklady na rekonstrukci?

Stavební úpravy připravuje majitel budovy a náš 
zřizovatel, tedy město Šumperk. Nevím, jak přesně 
je možné odhadnout náklady, ale jde o úpravu již 
existujících prostor. Neměla by být tak nákladná jako 
stavba nové knihovny, na druhou stranu určité úpra-
vy stávajícího stavu jsou určitě nezbytné. 
▶ Kdy by se tedy mohla knihovna přestěhovat do „no-
vého“? 

Tak tuto otázku bych nechala raději bez odpově-
di. Když se asi před čtyřmi lety začalo psát o našich 
problémech s nedostatkem prostor a o plánu na je-
jich rozšíření, zdál se mi termín zahájení prací v roce 
2009 celkem reálný. Nyní již víme, kolik nečekaných 
překážek a komplikací může nastat, ale určitě neví-
me o všech. Přála bych knihovně a hlavně čtenářům 
a dalším uživatelům, aby to bylo co nejdříve. 
 Děkuji za rozhovor,

 Z. Kvapilová
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OKDO JE KDO VE VÝTVARNÉ TVORBĚ NA ŠUMPERSKU: 

FRIEDRICH ENGEL
Malíř a kreslíř * Narozen 30. května 1880 ve Vídni 

* Zemřel 2. srpna 1937 v Šumperku
Absolvent vídeňské Uměleckoprůmyslové ško-

ly (prof. A. von Kenner,  prof. Roller). Věnoval se 
především krajinomalbě a městským vedutám. Od 
roku 1913 byl profesorem německého gymnázia 
v Šumperku. Ve svém pedagogickém působení od-
halil mezi svými studenty řadu výtvarných talentů, 
např. J. E. Kargera či K. Halleggera. Jeho akvarely 
se nacházejí v řadě šumperských domácností. Pro 
místní divadelní ochotnický spolek  navrhoval scé-
nické dekorace.

Dílo: výstavy - 1930 a 1934, Brno, účast na vý-
stavách Kunstvereinu; zastoupení ve sbírkách 
- VM v Šumperku, Ulice J. Langra  v Šumperku, 
akvarel; Ulice Dlážděná (Langrova) v Šumperku, 
akvarel; Kozinova ulice v Šumperku, akvarel; Polská 
ulice, akvarel.  (upraveno pro potřeby KŽŠ) Friedrich Engel Foto: Archiv VM Šumperk

Ulice J. Langra v Šumperku, akvarel, 2. čtvrtina  20. stol.
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Tomáš Herynek, 
„Bytosti blízkého druhu II“

Tomáš Herynek je podobně jako v prosinci 
minulého roku Jana Bébarová tím, kdo v Galerii 
rodinný kruh uzavírá. Je i druhým fotografem 
letošního programu. Portréty, které tu vystavuje 
především, vznikaly povětšinou v posledních dvou 
letech. Jak sám píše, jsou to tváře členů rodiny, jeho 
blízkých přátel a spolupracovníků, ale i lidí nahodi-
le potkaných. Jsou živým svědectvím podnětných 
setkání a pro něho i trvalým  zdrojem výjimečných 
zážitků a nových zkušeností, ve snímcích oživova-
ných a uchovaných. Fotografi i nestudoval, je v ní 
ale pokorně učenlivým samoukem. Zdokonaluje 
se. Fotografuje od počátku devadesátých let, váž-
něji a s plným soustředěním zhruba od roku 2007. 
Zaujala ho krajina volná i městská a člověk v pro-
středí, které samo mnohé dopoví; tvář ve ztišení 
portrétu i  člověk ve výmluvných situacích, u něho 
snad i cíleně přívětivých…

Z portrétních snímků je zřejmé, že jde o by-

tosti, které má rád a právem si jich váží, ať je to 
chirurg, boxer, malíř či výtvarný teoretik, moudrý 
a významný literát, mistr slova i čajového obřa-
du, mladý programátor, vyhraněný fotograf nebo 
technik, znalý nejen svého oboru. Zjevně lidé roz-
dílní a v různých vazbách k němu, a přece vesměs 
„bytosti blízkého druhu“, jak už název šumperské 
i předchozí olomoucké výstavy potvrzuje.

Jejich černobílé podání vede ke střídmosti, pev-
ně ukotvené v holé podstatě. Zbytečně od ní pozor-
nost ničím neodvádí. Jemnou kresbou světla a stí-
nu a především jednoznačným tvarem výsledek 
podtrhuje. Jindy naopak barvou prohloubí důvěr-
nost chvíle, anebo zvýrazní věcnou povahu záběru. 
Portréty, které výstavě dominují, doprovodil sou-
borem malých formátů, postřehů ze života, třeba 
okrajových, ale jiskřivých okamžiků. Ty její celek 
nadlehčují. Výstavu vzácně tichou a ve skromnosti 
ryzí svou přítomností dotvářejí. Zahájená ve středu 
2. března potrvá do neděle 3.dubna. Přijďte, jste 
zváni na vernisáž za autorovy přítomnosti i na vý-
stavu v jejím průběhu. Miroslav Koval

Pavla, 2009 Foto: T. Herynek
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Sobota 5. března od 9 hodin ve velkém sále DK
O pohár Města Šumperka
XIV. ročník Mezinárodní taneční soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích za účasti 
párů z celé České republiky i zahraničí.  Vstupné 90 Kč, děti do 10 let zdarma

Sobota 5. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Květinový ples
Účinkují: Cantus, Klub tanečního sportu Šumperk, Vejchar - Hanušová (standard), manželé Neča-
sovi (argentinské tango) . V úvodu plesu se uskuteční fi nále v latinsko-amerických tancích „třídy B“ 
soutěže O pohár Města Šumperka. Slosovatelné vstupenky o květinové vazby. Hlavní partner: Waniek 
- květiny s.r.o. Postřelmov.  Vstupné s místenkou 150 Kč

Úterý 8. března od 19 hodin v klášterním kostele
ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Koncert studentů dechového oddělení Pražské konzervatoře
Koncert 38. ročníku festivalu mladých umělců. Účinkují studenti dechového oddělení Pražské konzer-
vatoře Walter Hofb auer (trubka), Kateřina Javůrková (lesní roh) a Anna Paulová (klarinet). Program: 
W.A. Mozart, P. Dukas, B. Martinů, R. Schumann, C. Debussy, T. Albinoni, A. Chailleux, J.B. Arban. 
 Vstupné 60 Kč, senioři a studenti 40 Kč

Čtvrtek 17. března od 18 hodin v Čajovně Čarovna
Léčivá síla kamenů
Povídání o kráse, léčivé síle a vlivu kamenů. Večerem provází majitelka obchůdku u Katovny v Jesení-
ku  Zdeňka Weisová, která pracuje s energiemi, vykládá karty a léčí. Předprodej pouze v Čajovně. 
 Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 17. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Karel Plíhal
Celovečerní recitál svérázného folkového písničkáře z Olomouce. Karel Plíhal, to jsou křehké melodie, 
bystré průpovídky, vtipné básně a vytříbený humor.  Vstupné v předprodeji 160 Kč, v den akce 190 Kč

Pátek 18. března od 18 hodin ve velkém sále DK
ECHO BLUES ALIVE
Paul Lamb & Th e King Snakes (UK), Vladimír Mišík & etc. a Janet Robin (CZ, USA), Luboš Andršt 
Blues Band (CZ), Louisiana Alley (USA, CZ), Jiří Míža (CZ), Míra Kašpar (CZ). Jarní ozvěny mezi-
národního festivalu Blues Alive s kromobyčejně hvězdným obsazením! Více na www.bluesalive.cz. 
 Vstupné 240 Kč

Úterý 22. března od 19 hodin v klášterním kostele
ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Shizuka Ishikawa, Karel Fiala, Kvita Bilynská, Karel Untermüller
Závěrečný koncert 38. ročníku festivalu mladých umělců. Účinkují: Shizuka Ishikawa - housle, Karel 
Fiala - violoncello, Kvita Bilynská - klavír a Karel Untermüller - viola. Program: Dvořák, Brahms - 
klavírní kvartety.  Vstupné 60 Kč, senioři a studenti 40 Kč

Čtvrtek 31. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Karel Šíp a Josef Náhlovský: „Všechnopartička“
Zábavný pořad inspirovaný populární televizní talk show Všechnopárty, která byla v loňském roce 
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Náhlovský.  Vstupné 180, 200, 220 Kč

Pátek 1. dubna od 20 hodin v H-clubu
O5 & Radeček, Kofe-In
Koncert šumperské skupiny O5 & Radeček, která je synonymem vkusného českého popu s inteligent-
ními aranžemi a na svém kontě má hity jako Po nohou, O půl páté, Praha, Kristián nebo Máš mě na 
svědomí. Na koncertu představí „Radečci“ také nové písně z připravované desky. Jako host vystoupí 
skvělá živelná formace Kofe-In z Opavy, která patří mezi největší objevy loňského roku. 
 Vstupné v předprodeji 90 Kč, v den akce 120 Kč

▶ PRO DĚTI
Neděle 20. března od 10 hodin ve velkém sále DK
O mašinkách
Hraje Divadlo Tramtárie Olomouc. Že mašinky nemají oči nebo pusu? Že nemají duši? Kdo říkal? Jis-
tě že mají, stačí jenom napnout uši a pořádně se podívat... Divadlo Tramtárie uvádí veselé vyprávění 
o mašinkách malých i velkých, nezbedných i statečných, hodných i tak trochu nafoukaných. Pohádky 
pro kluky a holky, co se nebojí jezdit tunelem...  Vhodné pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

▶ ZDRAVÝ POHYB
V neděli 23. března od 15 hodin a každé úterý od 15.30 hodin ve velkém sále DK
Zumba
Přijďte si zacvičit v latinskoamerickém rytmu! Oblíbené cvičení s lektorkou Šárkou Elsnerovou - ho-
dinka intenzivního pohybu, který odstraní nejen nadbytečné kilogramy, ale také stres a nepohodu... 
 Vstupné 50 Kč

Sobota 26. března od 15 hodin v tělocvičně „B“
Sobotní odpoledne s jógou s Mirkem Petrem
Cvičení tradiční Hatha jógy systematicky působící na celé tělo se závěrečnou řízenou relaxací. Téma-
tem březnové hodiny je pomalá jóga pro začátečníky - práce svalů v pozicích.  Vstupné 100 Kč

▶ D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

▶ VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 27. února 
Marta Hošková (Hošťálková)/„Od středu“, instalace 
Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 2. března do 3. dubna
Tomáš Herynek/„Bytosti blízkého druhu II“, nejenom portrétní fotografi e 
Výstava fotografi í. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 2. března od 18 hodin za osobní účasti 
autora. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií 
nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo 
kultury ČR.
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Předplaťte si Kulturní život Šumperka!

Roční předplatné činí 264 Kč pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje 
prostřednictvím České pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč. 

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, 
tel.č. 583 214 193, 583 437 352.

Po dvou letech se vrací do Šumperka Karel Plíhal. Olomoucký písničkář vystoupí ve čtvrtek 
17. března od půl osmé večer v Domě kultury.

POETICKÝ PÍSNIČKÁŘ KAREL PLÍHAL VYSTOUPÍ V DOMĚ KULTURY

Karel Plíhal je nejcitlivějším a nejpoetičtějším fol-
kařem české scény. Už přes třicet let chodí na jeho 
koncerty lidé všech věkových skupin, rozmanitých 
profesí i hudebních vyznání. Karel Plíhal každému 
vždy dodá to, co mu chybí. Uklidnění, přemítání, 
humor a hlavně svůj nezaměnitelný přístup.

Písničkář tvoří neopakovatelné texty 
plné poetiky, hledá a nachází zajímavé 
rýmy a slovní spojení. Poté je s lehkostí 
doplňuje příjemnými melo-   
diemi, a tak vznikají 
jeho písně, které 
spíš pohladí než 
„nakopnou“.

Karel Plíhal se jako 
umělec stále vyvíjí, a to 
hned na několika úrov-
ních. Zaprvé jako muzi-
kant, ač platí už od hlubo-

kých let osmdesátých za velmi schopného multiin-
strumentalistu, především co se hry na kytaru týče, 
stále roste a jeho současná aranžérsky vynalézavá 
hra má víc než k tradičnímu folkovému doprovodu 
mnohem blíž k jazzovému, případně klasickému 

pojetí. Neméně zajímavé je ale sledovat dozrá-
vání Plíhala také jako autora. Evidentní je jeho 

směřování k maximálnímu zjednodušení, ke 
zkratce. To lze nejlépe ilustrovat na vtipných 
„veršovánkách”, kterými tradičně prokládá 

písně.
Vstupenky na Plíhalův recitál v Šum-

perku jsou již v prodeji v pokladně Domu 
kultury a v předpro-
deji stojí 160 korun. 
 -op-

◀Karel Plíhal vystoupí v Šumperku ve 
čtvrtek 17. března.  Foto: archiv

▶ PŘIPRAVUJEME
8. dubna  CHINASKI (PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN!!!)
8. dubna  THE TROUSERS, GOODBYE LENIN
9. dubna  OUTSMARTED
15. dubna  RADIM HLADÍK a BLUE EFFECT
22. dubna  HORKÝŽE SLÍŽE
28. dubna  JAZZ EFTERRÄTT
6. května  4 TET
12. května  JAN BURIAN
20. května  ARAKAIN

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 
tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, 
www. dksumperk.cz, www.bluesalive.cz
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Už poosmé budou 18. března šumperským Domem kultury znít „ozvěny“, tedy jednodenní pře-
hlídka Echo Blues Alive, mladší bratříček listopadového mezinárodního festivalu Blues Alive. 

Jak bývá zvykem, pořadatelé pozvali především několik účinkujících, kteří už na větší podzimní akci 
v minulosti vystoupili a zaznamenali velký úspěch. Pozvali však také několik hostů, jež pravidelní 
návštěvníci šumperských bluesových akcí dosud neviděli.

Paul Lamb & The King Snakes
Fenomenální britský harmonikář Paul Lamb po-

prvé koncertoval na Blues Alive - samozřejmě v po-
zici jedné z hlavních hvězd - v roce 2009. Světovou 
bluesovou veřejností je se svou kapelou Th e King 
Snakes už léta považován za nejlepšího současného 
britského představitele svého žánru - a mnohokrát 
byl tento titul stvrzen i odbornými a posluchač-
skými výročními anketami. Britská bluesová scéna 
je dnes možná nenápadnější než v 60. letech, kdy 
do značné míry udávala rytmus světovému dění, 
nicméně stále se na ní pohybuje řada vynikajících 
osobností a kapel, mezi nimiž je skutečně tvrdý oří-
šek prosadit se do takové míry, jako se to povedlo 
právě Paulu Lambovi. Žák nikoho menšího než 
Sonnyho Terryho a dlouholetý sideman kdekoho, 
který se po britských i světových klubech a festiva-
lech pohybuje přes třicet let, stojí svým způsobem 

hry kdesi mezi klasickým a moderním cítěním. Se 
svou dnes už dvougenerační kapelou (post sólové-
ho kytaristy zastává od roku 2007 Paulův syn Ryan 
Lamb) slaví na Ostrovech úspěchy už od začátku 
90. let. Je mimořádně aktivní ve vydávání desek 
i koncertování. Lambovi Th e King Snakes jsou jed-
nou z těch kapel, které nežijí od turné k turné. Jsou 
totiž na šňůře prakticky neustále.

Vladimír Mišík & ETC...
Českou rockovou „legendu legend“ snad není 

třeba nikomu zvlášť představovat. Zpěvák se svými 
věrnými ETC... měl vloni velmi silný rok: vydal ko-
merčně úspěšný box svých starších nahrávek Déja 
Vu a hlavně předložil fanouškům zcela nové album 
Ztracený podzim. To se stalo jednou ze zásadních po-
ložek loňské hudební produkce v Česku a recenzen-
ty bylo jednohlasně označeno za jedno z nejlepších 
Mišíkových alb vůbec, což při vysoce nadprůměrné 
kvalitě celé zpěvákovy diskografi e skutečně „zvoní“. 
Písničky z nového alba samozřejmě vplynuly i do 
koncertního Mišíkova repertoáru, kde jsou doplněny 
těmi nejoblíbenějšími hity z minula.

Janet Robin
Vynikající kytaristka, zpěvačka a písničkářka Ja-

net Robin se na kytaru začala učit již ve svých šesti 
letech u samotného Randyho Rhoadse od  Ozzyho 
Osbourna. Ten ji kupodivu neučil metalové rif-
fy z Ozzyho písniček, nýbrž především bluesové 
„fóry“, a dal jí tak potřebný grunt těch nejhlubších 
muzikantských kořenů. Záhy pak stála na pó-
diu jako členka kapely Lindseyho Buckinghama 
z Fleetwood Mac. Netrvalo dlouho a do své forma-
ce si mladou Janet pozvala i rocková písničkářka 
Meredith Brooks, která se v té době proslavila ce-
losvětovým hitem Bitch. Během turné s Meredith 
Brooks si Janet Robin uvědomila, že už nechce být 
jen doprovodná kytaristka, a začala pracovat na své 
sólové kariéře. Dosud  natočila tři kritikou kladně 

Fenomenální britský harmonikář Paul Lamb po-
prvé koncertoval na Blues Alive v roce 2009.  
 Foto: archiv DK
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přijatá alba a objevila se na nahrávkách a koncer-
tech mnoha respektovaných hudebních osobností. 
Janet Robin pro českou scénu objevila populární 
kapela November 2nd, která ji několikrát pozvala 
na společné turné. Písně Janet Robin jsou osobitým 
mixem rocku, blues a country - a vzhledem k tomu, 
že z podobných kořenů vychází i hudba Mišíkových 
ETC..., kteří ji na šumperském koncertě doprovodí, 
bude se nepochybně jednat o velmi silný zážitek.

Luboš Andršt Blues Band
Snad nikdo nepochybuje o tom, že Luboš An-

dršt tvoří spolu s Radimem Hladíkem a Michalem 
Pavlíčkem „svatou trojici“ nejvýznamnějších čes-
kých kytaristů. V roce 2008 oslavil na samostatném 
velkém koncertě v rámci Blues Alive své šedesáté 
narozeniny, na kterých vystoupila dlouhá řada hu-
debníků, kteří jej po celou muzikantskou kariéru 
provázeli nebo si jej „pouze“ váží. Koncert byl za-
znamenán fi lmovými kamerami a jeho vydání na 

vůbec prvním Andrštově DVD bude náležitě osla-
veno právě v rámci bloku jeho Blues Bandu na Echo 
Blues Alive.

Jiří Míža
Moravský keramik a všestranný muzikant s bo-

hatou hráčskou minulostí v nejrůznějších žánrech 
je pravděpodobně jediný u nás, kdo se do hloubky 
zabývá tzv. piedmont blues, hudbou, vzniklou na vý-
chodním pobřeží Spojených států. Nejde ovšem o ko-
pii, nýbrž jen tvůrčí metodu, kterou aplikuje na ryze 
česká témata a vlastní písničky. Jakže se říká tomu, co 
skeptikové postrádají u „českého blues“? Autenticita? 
Tak té u Jiřího Míži najdete, kolik je vám libo.

Louisiana Alley
Jedni z vítězů loňského Blues Aperitivu, kteří 

s velkým úspěchem koncertovali i následně v listo-
padu na Blues Alive, jsou seskupeni kolem americ-
kého zpěváka a kytaristy Davida Gorea, bývalého 
frontmana známých Th e Cell, se kterými objel kus 
Evropy i USA a zahrál si před několika hvězda-
mi světových jmen. Pro kapelu je příznačná směs 

Na březnové Echo zavítá i vynikající kytaristka, 
zpěvačka a písničkářka Janet Robin.  
 Foto: archiv DK

Jiří Míža se  u nás pravděpodobně jako jediný za-
bývá do hloubky tzv. piedmont blues. 
 Foto: archiv DK
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K energického a drsného elektrického blues rocku 
přes jižanské boogie až po nápadité a citlivé balady. 
Působivé a ostré vokály v jižanském stylu, kytarové 
dvojhlasy, hammondky a nekompromisně šlapající 
basa s bicími dodávají Louisiana Alley plný zvuk, 
který zvedl ze židlí už nejedno hlediště. To šumper-
ské vloni nebylo výjimkou a lze předpokládat, že se 
situace bude opakovat.

Míra Kašpar
Podobným příkladem autentického českého 

bluesmana je i Míra Kašpar. Jeho někdejší kapela 

Walkin´ Blues Band zvítězila v Blues Aperitivu. 
V současné době je možné Kašpara slyšet přede-
vším jako frontmana formace Many More Blues 
Experience, hrající přímočaré elektrické blues, 
a kapely United Cans Unlimited, jež se pokouší 
hledat na naší scéně neobvyklou formou spoj-
nice blues, psychedelie a elektroniky. Kašparo-
vo sólové vystoupení na Echo Blues Alive bude 
tedy unikátní možností slyšet jeho písničky tak, 
jak vznikají „v kuchyni“ jeho venkovské used-
losti na Vysočině, které příznačně přezdívá Blu-
esiana. O. Polák

ŠUMPERK OŽIJE TANCEM

V šumperském Domě kultury se v sobotu 5. března, letos již počtrnácté, rozezní tóny nádher-
né taneční hudby. Taneční soutěž O pohár Města Šumperka každoročně pořádá Dům kultury 

Šumperk, Klub tanečního sportu Šumperk a Taneční škola Olympia počátkem března. Do města se 
opět sjedou tanečníci z celé České republiky i ze zahraničí. Tato mezinárodní soutěž je pro veřejnost 
již neodmyslitelně spjata s Květinovým bálem, na němž návštěvníci plesu zhlédnou fi nále nejvyšší 
soutěže třídy B a vyhlášení výsledků latinskoamerických tanců.

Po celý soutěžní den mohou diváci sledovat 
královský valčík, poddat se tónům zasněné-
ho waltzu, podupávat si v rytmu svižného jivu 
a nebo se v okamžiku přenést do Brazílie na 
karneval se sambou. Dámy se mohou inspiro-
vat nádhernými róbami a pánské návštěvníky 
určitě potěší pohled na spoře oděné tanečnice 
latinských rytmů.

Soutěž samotná je po organizační stránce 
velice náročná, kromě všech členů pořádajícího 
klubu se na ní podílejí i Dům kultury a Měs-
to Šumperk. Soutěží se protančí děti, dospělí 
i senioři, hodnotit jejich výkony budou porotci 

známí i z televizních obrazovek. Vyvrcholením 
pak je večerní Květinový bál s bohatým kul-
turním programem. Své umění zde předvedou 
účastníci mistrovství republiky i mezinárod-
ních soutěží ve standardních tancích David 
Vejchar a Veronika Hanušová. Zúčastní se i ně-
kolikanásobní Mistři republiky netradičního 
a velice působivého argentinského tanga man-
želé Nečasovi a seniorští členové KTS Šumperk 
se svou skupinovou ódou na waltz. Všichni jste 
srdečně zváni, přijďte v sobotu 5. března pod-
pořit naše tanečníky! 

 H. Dokoupilová a M. Hromková

BĚHEM TURNÉ SE RADEČCI ZASTAVÍ I V ŠUMPERKU

Šumperská kapela O5 & Radeček vyráží na 
koncertní turné. V rámci „Tour 011“ představí 
na jedenácti místech vedle starších hitů a písní 
z poslední desky Máš mě na svědomí také zbru-
su nové songy z chystaného „dvojCD“. V kon-
certním rozpisu nechybí Radečkům ani zastávka 
doma v Šumperku, kde zahrají přímo na „Aprí-
la“ v nově upravených prostorách H-clubu. 

Koncert se uskuteční v pátek 1. dubna od 20 ho-
din a vedle O5 & Radeček uslyší návštěvníci dva 
hosty. „Do Šumperka jsme pozvali skvělou živel-
nou kapelu Kofe-In z Opavy a pak také formaci 
Enter z Hradce Králové. Věříme, že se obě kapely 
budou líbit,“ doufá zpěvák Tomino. Vstupné na 
koncert O5 & Radeček s hosty je 90 korun v před-
prodeji a 120 korun na místě. -op-
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Datum Titul Skupina Čas Cena

St 2.3. Calandriada A, VK, X 19.30 130 Kč
Čt 3.3. Calandriada S2, VK, X 17.00 130 Kč
Pá 4.3. Zlatá šedesátá    VK   19.30   70 Kč
 Písničkový pořad ve foyer a Zrcadlovém sále
So 5.3. V hlavní roli vlk  Pohádka R+D, VK 15.00 50 Kč
St 9.3. Calandriada G, VK 17.00 130 Kč
Pá 11.3. Muž před pultem Hrádek, Studio D123 VK 19.30 50 Kč
Ne 13.3. Vražda v salonním coupé  VK 19.30 350 Kč
 Divadlo Járy Cimrmana
Pá 18.3. Zlatá šedesátá VK 19.30 70 Kč
 Písničkový pořad ve foyer a Zrcadlovém sále
So 19.3. Eskymo je Welzl!   VK   19.30 130 Kč
Čt 24.3. Calandriada S, VK, X 17.00 130 Kč
Pá 25.3. Muž před pultem Hrádek, Studio D123 VK 19.30 50 Kč
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 

Od února uvádí divadlo komedii Bernarda Doviziho da Bibbiena Calandriada. V roli sluhy Fessenia 
mohou diváci vidět Ondřeje Bretta, Calandra hraje Jiří Bartoň.  Foto: J. Valchař
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► S divadlem jste začínal jako ochotník. Jak na to 
období vzpomínáte?

Ochotnickému divadlu jsem se začal aktivně 
věnovat v šedesátých letech, kdy mě oslovilo 
šumperské Studio pánů Žáka a Pasovského, kte-
ré spadalo pod tehdejší Okresní kulturní středis-
ko. Brzy poté jsem založil v Hanušovicích vlastní 
divadlo, v němž jsem asi patnáct let nejen hrál, 
ale i režíroval, například Lucernu, Paní Marján-
ku, Divou Báru a mnoho dalších. Tehdy jsme se 
účastnili několika Hronovů a s kolegy jezdili do 
Vysokého nad Jizerou na Krakonošův Divadelní 
podzim. A přestože jsem herectví nevystudoval, 
což bylo dáno dobou, nestěžuji si, neboť díky 
osudu jsem se později dostal do šumperského 
divadla, kterého si dodnes velmi vážím. Má to-
tiž zvláštní postavení v republice - kdokoliv ním 
prošel, nikdy nezapomíná...
► Do Šumperka jste ovšem přišel jako ředitel, ni-
koliv člen hereckého souboru. Jak k tomu došlo?

Oslovili mě samotní šumperští herci a já se na 
jejich popud přihlásil do výběrového řízení. Cítil 
jsem respekt k onomu „starému“ divadlu, neboť 
jsem seděl v křesle a za stolem, kde sedávali ta-
koví pánové jako Zajíc, Švabík, Forétek - napro-
sto jasné divadelní osobnosti. Sezonu jsem pak 

čekal, než mě oslovili i s hereckou prací, přišla 
první role Balamonta v komedii Líbej mě, Alfré-
de a poté řada dalších krásných postav.
► Které období bylo z vašeho hlediska pro šum-
perské divadlo nejvíce „přející“? Byla to první léta 
po revoluci?

Domnívám se, že ano. Říkalo se, že je to éra 
Janeček - Král - Vosáhlo. Bylo to zajímavé sklou-
bení. Ač jsem byl neprofesionál, brali mě. Petr 
Vosáhlo byl podle mého názoru nejlepší drama-
turg v republice, člověk divadelně naprosto vzdě-
laný, Jarda Janeček byl zase tvůrčí režisér. Byla to 
doba nejen „starého“ divadla před požárem, ale 
také období účinkování v náhradních prostorách 
D123, v němž vznikly například Otthelo, Mary-
ša, Tři sestry či Dvě noci s dívkou, s nimiž jsme 
tenkrát jezdili po celé republice. Byla to éra, kdy 
jsme se sice občas hádali, ale slyšeli jsme na sebe, 
kdy herci byli až neuvěřitelně semknutí, kdy jsme 
si řekli, že nikdo z nás neodejde - jedině, pokud 
získá nabídku z velkého divadla. Na tu dobu do-
dnes vzpomínají i kritici a diváci.
► Zmínil jste Jaromíra Janečka, jenž byl několik 
let kmenovým režisérem divadla. Jak se vám nejen 
s ním, ale i s ostatními režiséry pracovalo?

Jarda tady opravdu zanechal velkou stopu, 

MÁ NEJHLUBŠÍ ÚKLONA PATŘÍ ŠUMPERSKÉMU DIVÁKOVI, 
ŘÍKÁ PETR KRÁL

Setkání s příjemným hercem znamená radost, s příjemným a dobrým hercem jde o radost dvoj-
násobnou, a má-li dotyčný i vtip, to už je přímo svátek. Takový sváteční „trojobal“ mi nabídl 

jako předkrm před jedním únorovým pátečním obědem doyen šumperské divadelní scény Petr Král. 
S úsměvem přijal růži i gratulaci k blížícím se narozeninám nesoucím se ve znamení sedmi křížků 
a nabídl mi jedno z křesel ve své herecké šatně. Rozhovor mohl začít.

DIVADLO ROZEZNÍ PÍSNĚ ŠEDESÁTÝCH LET

Nový písničkový pořad herců šumperského di-
vadla, jenž navazuje na úspěšné Šansony, startuje 
v rámci cyklu Večery při svíčkách v pátek 4. břez-
na. Foyer a Zrcadlovým sálem divadla budou od 
půl osmé večerní znít nejen osvědčené šlágry jako 

Buona Sera, Pátá či Pár havraních copánků, ale 
také balady Evy Olmerové a Hany Hegerové. V po-
řadu nazvaném Zlatá šedesátá zazpívají Petr Král, 
Olga Kaštická, Bohdana Pavlíková a Tomáš Wurst, 
které na klavír doprovodí Zdeněk Dočekal. -red-

Divadlo Šumperk zve na výstavu
Marie Krejčířová - „Hedvábné pohádky“ Výstava trvá do 9. dubna.



19

R
O

Z
H

O
V

O
R

Dlouholetý herec a někdejší ředitel šumperského divadla Petr Král oslavil v únoru sedmdesátiny.  
 Foto: -zk-

a i když jsme se později rozešli v pracovním 
i osobním životě, musím říci, že jsem od něj do-
stával skvělé role. Úžasná práce byla i s Honzou 
Novákem, rodákem ze Šumperka a současným 
vinohradským režisérem, s nímž teď děláme Hr-
dinu západu. Zmínit musím také Davida Dráb-
ka, se kterým jsem deset let dělal v olomouckých 
Hořících žirafách Johanku v parku, a v Šumperku 
jsem od něj dostal úžasnou roli Žida v Kabaretu. 
On sám tehdy řekl, že lepšího Žida ještě neviděl. 
A nesmím zapomenout ani na doslova „člověčí-
ho“ režiséra Karla Semeráda ze Zlína - přestože 
nás spojoval jen „Limonádník“, dodnes se pravi-
delně setkáváme a jsou to nádherné „večeronoci“ 
trvající mnohdy až do rána, kdy mluvíme o živo-
tě i divadle.
► Zejména v posledních letech divadlo omládlo 
díky angažmá „nováčků“. Jak se vám hraje s kole-
gy, kteří jsou někdy i o dvě generace mladší?

Musím přiznat, že mě velice těší, že od nich 
cítím partnerství a jakousi úctu. To je něco 
úžasného. Já se na ně těším, hraje se mi s nimi 
krásně - prostě přišli hráči. A navíc vidím, že 

k šumperskému divadlu začínají mít vztah.
► Je tedy dnes divadlo jiné než před dvaceti lety?

Je takové „akčnější“. Což samozřejmě není na 
škodu, protože může přilákat mladého diváka. 
Příkladem je třeba Welzl nebo Mastičkář, ke kte-
rému já nemám vztah, protože mi trošku vadí, 
že se klasika převádí do jiného prostoru. Viděl 
jsem ale reakce těch mladých a řekl si: „Králi, drž 
hubu a krok. Divadlo je tvárné a mladí režiséři 
a umělci mají právo vyjádřit, jak to cítí.“ 
► Když vstupujete na jeviště, máte i po těch le-
tech trému?

Herec, který říká, že nemá trému, nemlu-
ví pravdu. U každého je samozřejmě jiná. Já se 
například při prvním výstupu strašně zpotím 
a kolegy kolem sebe doslova osprchuju. Vždyc-
ky, i když vím bezpečně, že to umím. Stačí ale 
prvních pět minut, první věty a je to pryč. 
► Stalo se někdy, že jste měl opravdu okno? 

Bylo to v době, kdy ještě byla v divadle nápo-
věda. Hrál jsem s Vladimírem Rážem v Cestě 
Karla IV. Do Francie a zpět. V naprostém klidu 
jsem jel text - a najednou pauza, paní Pleskotová 
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v hlavě strašný hukot. Zdálo se mi, že to trvá pět 
minut, ale naštěstí to bylo jen pět vteřin a náhle 
mě cosi osvítilo, vydechl jsem a pokračoval. 

Musím ovšem přiznat, že posledních pár let se 
mi v noci zdává, že jdu na jeviště, neumím text 
a říkám si, proč jsem se na to nepodíval. Je to 
hrozný pocit, ze kterého se naštěstí probudím.
► Je pro vás tedy obtížnější naučit se text nebo 
se vžít do role?

Ideální je, když studujete text přímo na 
zkouškách. Vžít se do postavy, není jednoduché, 
a musím přiznat, že ve svém věku čerpám hlavně 
ze vzpomínek - na svého tátu, přátele, na rudské 
postavičky, s nimiž jsem prožil mládí. Tak se mi 
například vybavil starý pan Březina a z něj se na-
jednou vyloupl „magor“ Ubaldo v Tři v tom. 

U titulních rolí, jako jsou Král Lear nebo 
Otthelo, se samozřejmě text naučit musíte. A měl 
byste být u toho sám. Když jsem ještě kouřil, vzal 
jsem si krabičku cigaret, velký hrnek kafe po ba-
bičce, zavřel jsem se buď v koupelně nebo na 

půdě, a až ta krabička dojížděla, věděl jsem, že 
to mám určitým způsobem uskládané. Dnes mi 
jako nekuřákovi pomáhá doutník a „hrnec“ čaje. 
A když je krásné počasí, chodím do luhů a hájů 
za Prievidzskou ulicí. Tam jsem se například na-
učil Otthela.
► Máte raději komediální postavy nebo jsou vám 
bližší spíš vážné, charakterní role?

Inklinuji více k dramatu, přestože například 
poezie v Shakespearovi a její přednes jsou velice 
obtížné a člověk s nimi občas zápasí. Když jsme 
například hráli Stuartovnu, vracel jsem se do 
šatny zbrocený potem, protože tam vám nápově-
da nepomůže. Vypadne vám slůvko, které v ko-
medii nebo „civilce“ nahradíte, kdežto u Shake-
speara to nejde. Na druhou stranu je to nádher-
ná práce, při níž se člověk vyhecuje k mnohdy 
nečekanému výkonu. No, a vedle dramatických 
her mám rád i klasické veselohry a v poslední 
době zejména muzikály.
► A na kterou roli vzpomínáte nejraději?

Ne mnoho herců potká taková role jako král 

Olomoucký rodák Petr Král, 
který prožil dětství nejprve v Brodku u Přerova a poté v dědečkově rodišti v Rudě nad Moravou, 

absolvoval šumperské Gymnázium a Pedagogickou fakultu na olomoucké Univerzitě Palackého. Uči-
telování se věnoval na dvou „základkách“ na den přesně rovných dvacet let, aby poté „zběhl“ k ředi-
telování a profesionálnímu hereckému kumštu, kterému se do té doby věnoval coby amatér. „Říkat, 
že jsem měl děti rád, se někdy nevyplácí, ale já jsem učil opravdu velice rád. Měl jsem obrovské štěstí 
na úžasné ředitele i kolegy,“ říká Petr Král, který v roce 1988 sám usedl do ředitelského křesla - nikoliv 
ovšem kantorského, ale divadelního. „Splnilo se mi tak velké přání. Sezonu jsem čekal, než mě oslovili 
s hereckou prací, a pak už přišla spousta krásných rolí,“ podotýká Král, jenž jako ředitel prošel těžkým 
obdobím divadla po požáru a zasloužil se o jeho „povstání z popela“. Od roku 2002 pak ztvárnil na 
jevišti mnoho postav. Tři z nich zaujaly odbornou porotu natolik, že mu udělila Cenu Miloše Movna-
ra za nejlepší mužský herecký výkon. Coby nevrlý a bručounský Horác Vandergelder v Hello Dolly, 
redaktor BBC Hugh Preston v Kachně na pomerančích a král Ubaldo v komedii Tři v tom skutečně 
exceloval. A úspěch sklízí i v letošních inscenacích jako okresní soudce v Revizorovi či Michael Ja-
mes Flaherty ve hře Hrdina západu. „Nejdřív jsem si myslel, že sedmdesátkou tu svoji hereckou práci 
tak nějak uzavřu, ale Tři v tom mě nakoplo a řekl jsem si, že může přijít ještě zajímavá práce,“ soudí 

s úsměvem.
Petr Král si vyzkoušel nejen učitelování, herectví a ředitelování, ale také komunální politiku, do níž 

„naskočil“ v roce 1994. Původně silný kuřák, který „udělal“ i krabičku denně, skoncoval se čtyři dese-
tiletí trvající vášní ze dne na den a zásluhou vnučky Sáry nevzal již šest let cigaretu do úst, jedinou 
neřestí je podle vlastních slov občasný doutník. Miluje písně taneční hudby šedesátých let a „dopin-
gem“ jsou pro něj chvíle strávené s rodinou - manželkou, dvěma syny a šesti vnoučaty. A jaký by si 
nadělil dárek k narozeninám? „Abych se do domu, z kterého ráno vyjdu, večer zase vrátil, protože tam 
na mě někdo čeká. To je úžasný pocit a já si nesmírně vážím, že jsem se ho v životě dočkal,“ přiznává 

Petr Král.
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érou režisér oznámil, že na mě čeká Jan Tříska, 
který stejnou roli zkoušel na Hradě. Byl jsem 
tehdy doslova šokován a měl sto chutí zavolat, že 
končím a hrát nejdu. Dnes ale musím upřímně 
přiznat, že kdybych měl tu možnost, ještě jednou 
bych si Leara rád střihnul. Této postavě totiž dá-
vají nejvíc životní zkušenosti, čím jste starší, tím 
víc vám „naskočí“.

Pak byly samozřejmě další krásné role, jako 
Napoleon v Generálce, Otthelo či Hugh Preston 
v Kachně na pomerančích. Rád vzpomínám i na 
Maryšu - byla to nádherná práce bez jediné ku-
lisy, kdy se mi například vybavuje scéna v hos-
podě bez sklenice, kterou se ale muselo praštit 
o stůl. A úplně na začátku mě nejvíc oslovila hra 
Daniely Fischerové Báje. Dostal jsem v ní roli 
Opata, který chrání město Hameln před vlivem 
inkvizice, a jedním z partnerů byl tehdy ještě ži-
jící Miloš Movnar, jenž nás bohužel krátce poté 
v raném věku opustil. To vše dohromady způso-
bilo, že na tuto roli nikdy nezapomenu.
► Byla naopak role, jež vám vůbec nesedla?

Každému z nás je bližší jiný žánr. Samozřejmě, 
že když dostanete roli, nemůžete moc diskutovat, 
ale musím přiznat, že nemám rád hry typu Slu-
ha dvou pánů. S komediálními postavami vždy 
určitým způsobem zápasím. Na druhé straně 
role Tři v tom, za kterou jsem dostal posledního 
Movnara, je toho typickou ukázkou. Když jsem 
si to poprvé přečetl, napadlo mě jediné: „Pane-
bože, taková hrozná role.“ A najednou vás práce 
s výborným režisérem a dramaturgem a neméně 
vynikajícími kolegy dostane úplně někam jinam, 
otevře vám jiné obzory. 
► Které z postav, jež jste hrál, je Petr Král jako 
člověk nejvíc podobný?

Hugh Preston v Kachně na pomerančích. To 
mi potvrdila kritika, manželka i okolí. Už když 
to Jaromír Janeček překládal z francouzštiny, v té 
roli mě viděl. Přestože jsem s textem asi šestkrát 
praštil a nejméně třikrát tuto roli vracel, dnes 
musím přiznat, že setkat se v mých letech s ta-
kovým magorem, je nádhera. Přirostl mi k srdci 
a dodnes mám pocit, že jsem hrál sám sebe, bylo 
to blízké mému naturelu, jednání i vystupování. 
► Nemohu se tedy nezeptat, zda je s vámi doma 
legrace nebo jste spíš za morouse?

Myslím, že se mnou legrace je, což se proje-
vuje zejména u vnoučat. Přebírají totiž moje při-
pomínky, pořekadla, průpovídky. Vnoučata jsou 
pro mě takový lakmusový papírek, který předsta-
vuje onu zpětnou vazbu. 

Hlavně se ale v současnosti cítím v soukromí 
ohromně šťastně. Jsme s manželkou spolu šesta-
čtyřicet let a toto období považuji v manželství za 
nejkrásnější. Je to úžasné přátelství, i když zrovna 
nemluvíte, víte, že tam ten partner je. To je nád-
hera a já jsem nesmírně rád, že jsem se něčeho 
takového v životě dočkal. 
► Hrál jste nejen v divadle, ale i ve fi lmech. V čem 
je ta práce odlišná od jeviště?

Měl jsem s tím trošku problémy, protože fi lm 
přináší jiné situace. Je to ale zajímavá zkušenost. 
Hned po revoluci jsem například točil fi lm Jan, 
zahrál jsem si i v jednom z dílů Četnických hu-

Movnara za roli Ubalda v komedii Tři v tom Petr 
Král vůbec nečekal. Na loňském předávání této ceny 
za nejlepší mužský herecký výkon sezony neskrýval 
překvapení ani dojetí.  Foto: -pk-
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raději vzpomínám na hraný dokument pro Čes-
kou televizi k dvoustému výročí narození Priess-
nitze. Byla to nádherná práce s takovými herci 
jako Jan Kačer, Boříček Navrátil, Martin Dejdar, 
ale i s bezprostředními jesenickými ochotníky. 
Trošku mě mrzí, že měl daleko větší odezvu v za-
hraničí než u nás. 

Pak jsem ještě asi dvakrát hrál v kriminálkách. 
V souvislosti s jednou z nich mi volala vnučka: 
„Dědo, byl jsi v televizi. Viděla jsem tvůj svetr.“ 
► Vyzkoušel jste si nejen učitelování, herectví 
a ředitelování, ale také komunální politiku. Kdy 
jste do ní „naskočil“?

Po vyhoření divadla v roce 1994 se najednou 
moje osoba určitým způsobem zviditelnila. V té 
době se formovala skupina Šumperk - město 
pro lidi, oslovili mě a já souhlasil se sedmnác-
tým místem na kandidátce. Ráno po volbách mi 
pak moje tajemnice Hanka Sokolová oznámila, 
že jsem se dostal do zastupitelstva. Vůbec jsem 
nevěděl, do čeho jdu, ale od toho okamžiku jsem 
měl větší možnost udělat něco pro další existen-
ci divadla než v době, kdy jsem se zastupitelům 
zpovídal coby ředitel. Výborným tahem pak 
bylo, když jsem své kolegy v zastupitelstvu pře-
mluvil, aby si divadlo zahráli. Najednou lidé, kte-
ří se stále ptali, co vlastně v tom divadle děláme, 
pochopili, o čem ta práce je. Takže vstup do po-
litiky mám navždy spojený s divadlem a navíc si 
říkám, že pokud za ty čtyři roky pomůžu alespoň 
jednomu občanovi s jeho problémy, tak to stojí 
za to. A snad se mi to daří. 
► Ovlivňuje vás hraní i v osobním životě?

Určitě. Když jdete z jeviště a slyšíte potlesk, je to 
úžasný pocit, je to doping. Vedle herecké práce mě 
pak nejvíc „nabíjejí“ písničky taneční hudby šede-
sátých let. Jsem doslova jejich vyznavač a sběratel. 
Když mi je někdy v noci „šoufl “, vstanu, hodím si 
do sluchátek šedesátá léta a hned mi je lépe. I pro-
to mám velkou radost, že kolegové, mezi nimiž je 
i Olinka Kaštická, která mě loni přizvala do Šan-
sonů, přijali mé pozvání do programu zaměřené-
ho na toto období. Premiéra bude v březnu a je to 
takový můj osobní dárek k sedmdesátinám.
► Zahrál jste si již svoji životní roli nebo na ni 
teprve čekáte?

Myslím, že každý herec pořád čeká, že přijde 

něco nového. Kdybych měl jmenovat nějakou 
vysněnou, Romeo to již nebude, Leara jsem 
hrál, tak možná Macbetha. 

Původně jsem si myslel, že sedmdesátkou tu 
svoji hereckou práci tak nějak uzavřu, ale ko-
medie Tři v tom mě nakopla a řekl jsem si, že 
může přijít ještě zajímavá práce. Vážím si pro-
to toho, že pro mě divadlo pořádá představení 
k sedmdesátinám, že mě ředitel a dramaturg 
ještě oslovují. Je samozřejmě podstatné, aby se 
na to člověk cítil a měl jakousi sebekázeň. Po-
kud tedy nebudu klopýtat na jevišti a nebudu 
mít problém s textem, rád bych u divadla ještě 
nějakou chvíli zůstal. Pro mě je ale hlavně dů-
ležité, aby šumperský divák na představení cho-
dil, protože jemu patří má nejhlubší úklona.  

 Děkuji za rozhovor,
 Zuzana Kvapilová

Postava Michaela Jamese Flahertyho ve hře Hr-
dina západu se Petru Královi podle vlastních slov 
hraje velmi dobře.  Foto: R. Nieč
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MVLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
► Retro II aneb v naší kanceláři...
Nahlédnutí do světa známých i zapomenutých 
kancelářských pomůcek, přístrojů a strojů. Ver-
nisáž proběhne 17. března v 18 hodin. Výstava 
potrvá do 16. června.

Hollarova  galerie
► Svět hmyzu
Zoologická výstava zaměřená na svět hmyzu na-
šeho regionu na fotografi ích profesionálů i ama-
térů. Fotografi e jsou doplněny entomologickými 
sbírkami Vlastivědného muzea v Šumperku. 
K výstavě lze objednat komentované prohlídky 
na adrese milan.dvorak@muzeum-sumperk.cz, 
583 363 089. Výstava trvá do 10. dubna.

Rytířský sál
► Apoštol indiánů - David Zeisberger a jeho 
sen o moravských indiánech.
Výstava vypovídá o nejznámějším z Moravských 
bratří, Davidu Zeisbergerovi, který prožil pade-
sát let mezi severomoravskými indiány. Autorem 
výstavy je Horst Schinzel z Mnichova, rodák ze 
Šternberku. Výstava je podpořena Česko-němec-
kým fondem budoucnosti. Vernisáž výstavy, kte-
rá potrvá do 10.4., proběhne 8. března v 17 ho-
din.

Stálá expozice VM v Šumperku
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit unikátním produktem - zcela automa-
tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Galerie Šumperska 
► Putování středověkem
Výstava přibližuje vývoj v našem regionu od 7. do 
15. století. Pozornost je věnována zejména sta-
rým Slovanům, středověkým hradům, zbraním, 

církvi a církevnímu umění, hrnčířství nebo do-
bývání a zpracování kovů. Stejně jako při výstavě 
Cesta do pravěku jsou nachystány experimenty, 
skládačky a doplňovačky. Ti nejšikovnější, malí 
i velcí návštěvníci, určitě najdou indicie a rozluš-
tí záhadu loštického poháru. Vystavené exponáty 
pocházejí nejen ze sbírek Vlastivědného muzea 
v Šumperku, ale také z dalších kulturních institu-
cí a od soukromých osob. K výstavě lze objednat 
komentovanou prohlídku po telefonické domlu-
vě u A. Navrátilové na čísle 583 363 072. Výstava 
trvá do 4. září.
► Akce v klášterním kostele:
8.3. a 22.3. v 19 hod. - koncerty Šumperské Pre-
ludium, 24.3. v 18 hod. - Šumperský dětský sbor 
- Jarní koncert, 25.3. v 18 hod. - Římskokatolická 
farnost Šumperk - mše, 30.3. a 31.3. v 18 hod. 
- ZUŠ Šumperk - absolventské koncerty
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  ote-
vřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., 
so 9- 13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je 
v únoru a březnu pro veřejnost uzavřen, otevřen 
je jen při kulturních akcích a slavnostních příle-
žitostech. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-
pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 
13.15-17 hodin. 

Zábřeh
► Petr Bilina: OBRAZY
Narodil se v r. 1956 v Hlinsku, od roku 1962 žije 
a tvoří ve Svitavách. Inspiraci pro svoji tvorbu 
čerpá např. z krajiny na Vysočině, jindy z měst-
ských scenérií Svitav, Prahy, ale i z cest do za-
hraničí. Motivy, které ho zaujmou, ztvárňuje 
v duchu realismu či kubismu, někdy se vyjadřuje 
transparentním jasným symbolismem. Výstava 
trvá do 23. března.
► Švýcarské Alpy - Matterhorn
Přednášejí Petr Ficek a Richard Foniok, součás-
tí přednášky, která proběhne v úterý 22. března 
v 17 hodin, je promítání videa.
► Velikonoce
Velikonoční tradice prezentované muzejními 
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na Zábřežsku. K výstavě budou probíhat komen-
tované prohlídky. Objednat je lze u D. Tempíro-
vé, tel.č. 583 413 646, zabreh@muzeum-sumperk.
cz, nebo u M. Kudelové, tel.č. 583 363 091, maja.
kudelova@muzeum-sumperk.cz. Vernisáž pro-
běhne ve středu 30. března v 17 hodin. Výstava 
potrvá do 1. května. 
► Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13-16 hod.

Mohelnice
► Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové 
soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní vý-
stavou roku 2005! 
► Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku, 
Zábřežsku a Mohelnicku
Výstava podává obecnou informaci o umělec-
kých slozích od poloviny 13. do počátku 20. sto-
letí, doplněnou fotografi emi a výtvarnými díly na 

Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. K výstavě 
lze telefonicky domluvit komentované prohlíd-
ky u Mileny Filipové na adrese milena.fi lipova@
muzeum.sumperk.cz, 583 363 075, nebo u Zbyň-
ka Žouželky, mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 
583 430 693. Výstava trvá do 16. května.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-
perk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13-16 hod.

Loštice
► Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které 
proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
► Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-
kladů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-
para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 
Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně 
tragického osudu místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13-16 hod.

V GALERII ŠUMPERSKA LZE AŽ DO ZÁŘÍ PUTOVAT STŘEDOVĚKEM

Výstava Putování středověkem, která je od druhé poloviny února k vidění v Galerii Šumperska, 
navazuje na výstavu Cesta do pravěku, jež v loňském roce přiblížila pravěký vývoj regionu až 

do doby stěhování národů. Letošní výstava představuje období od zhruba 7. století (starší doba hra-
dištní) až po konec století patnáctého.

Výstava je rozdělena tematicky i instalačně 
do několika částí. Ty tvoří staří Slované (starší 
- pozdní doba hradištní, 7.-12. století), Hrnčíř-
ství, Hrady, Militária, Církev a Dobývání kovů. 
Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku, ať ar-
cheologické, tak i historické, doplňují zápůjčky 
z muzeí v Prostějově, Jeseníku, z Národního pa-
mátkového ústavu Olomouc - hradu Šternberk, 
zámku Velké Losiny, z Národního památkového 
ústavu - hradu Bítov, z Arcibiskupství olomouc-
kého i od soukromých osob (repliky zbraní a br-
nění). Instalaci zpestřují skládačky i interaktivní 
prvky (hrnčířský kruh, žernov, buchar či rýžová-
ní zlata a další). 

Celou výstavu propojuje hledání indicií, jež 
povedou k řešení záhady loštického poháru, tedy 
k odhalení odpovědi na otázku „Co symbolizuje 
loštický pohár na obraze Hieronyma Bosche Za-
hrada rajských rozkoší?“. V každé ze šesti částí 
výstavy je vždy nějaký předmět, který do dané-
ho období nepatří. Při správném řešení dostane 
návštěvník číselný kód, který na konci výstavy 
rozluští.  

Výstava představuje v daných tematických 
okruzích reprezentativní kolekci sbírkových 
předmětů od 7. století až do konce 15. století. 
Současně pomocí interaktivních prvků, modelů 
a skládaček srozumitelným způsobem přibližu-
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středověku, dobu nejstarších Slovanů, koloniza-
ce, hradů, rytířů a krásných dam, dobu soubojů 
a bratrovražedných válek. 

Pro školy a skupiny je možné objednat ko-

mentované prohlídky na recepci muzea, tel.
č. 583 636 070, popř. u A. Navrátilové na tel.č. 
583 363 072 nebo 603 174 499. Možná je i rezer-
vace na e-mailové adrese vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz. M. Gronychová

MUZEUM ZVE DO SVĚTA ZNÁMÝCH I ZAPOMENUTÝCH 
KANCELÁŘSKÝCH POMŮCEK, PŘÍSTROJŮ A STROJŮ

Člověk si rychle zvyká na příjemné novinky ulehčující mu práci. Na počítači píše, počítá, kreslí 
a nejen to, na kopírkách snadno zhotoví jakýkoliv počet kopií, skenuje, komunikuje přes in-

ternet. Moderní technika zefektivnila práci také v kanceláři. Ale jaké přístroje a stroje zastávaly 
obdobnou kancelářskou činnost v minulosti, v dobách, které se dnes začínají jevit jako „technický 
středověk“, ne-li „pravěk“?  Stroje běžně užívané před několika málo desetiletími mizí z paměti. Pro-
to jsme tu s dalším muzejním počinem, který navazuje na loňskou návštěvnicky úspěšnou výstavu 
strojů a přístrojů užívaných v minulosti v našich domácnostech.

Ještě počátkem 20. století bolela účetního po 
intenzivní práci ruka. Proč, to vám zodpoví te-
matický celek o vývoji počítacích strojů. Dozvíte 
se také, že kapesní kalkulačka není nic nového, 
znali ji naši pradědečkové. Kopírování několika 
kusů dokumentů bylo možné už v 19. století, 
a to i pomocí kopírovacích strojů. I s nimi se 
na výstavě seznámíte. Jak se řešil problém tisku 
adres na pravidelné měsíční výpisy, když neby-
ly  současné počítačové programy? Odpoví vám 
vystavované stroje. A kdo si myslí, že jiný typ 
psacího stroje, než jaký znal pod názvem 
Konsul, neexistuje, bude velmi překvapen, 
vždyť v roce 1924 bylo užíváno 52 různých 
konstrukčních provedení p s a -
cích strojů. Možná i vás 
zaujme krása a důmy-
slnost mechanis-
mů těchto starých 
strojů. Návštěvníci 
si budou moci pře-
dat zprávu potrub-
ní poštou, psát na 
klasickém psacím 
stroji a zkusit další 
činnosti.

Prozradím vám, že 
tentokrát sbírky Vlasti-

vědného muzea v Šumperku, včetně všech jeho 
muzeí, nestačily pokrýt pestrost kancelářské 
techniky. Na pomoc přišli kolegové z Vlastivěd-
ného muzea v Olomouci, Technického muzea 
v Brně a nově otevřeného Technického muzea 
Technodrom v Hosticích, kteří ochotně doplnili 
chybějící.

Nezbývá, než vás pozvat na Retro II do Vý-
stavní síně Muzea v Šumperku. Výstava bude 
zahájena vernisáží 17. března v 18 hodin a potr-
vá do 12. června 2011. Zdeněk Doubravský

▶ Mnohé kancelářské přístroje a stroje se dnes začínají
 jevit jako „technický středověk“, ne-li „pravěk“. Foto: archiv VM
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S MORAVOU? ODPOVĚĎ NABÍDNE VÝSTAVA

Osobnost a působení Davida Zeisbergera, nejznámějšího z Moravských bratří, který prožil pade-
sát let mezi severoamerickými indiány v Pennsylvánii, Ohiu a Kanadě, kde založil jedenáct in-

diánských osad, přiblíží výstava, kterou chystá na březen šumperské muzeum. Zahájena bude v úterý 
8. března v 17 hodin v Rytířském sále vernisáží, jejíž závěr bude patřit projekci televizního dokumen-
tu „Hrabě Zinzendorf - Síla přesvědčení“. Tento polohraný dokument vznikl v šumperském studiu 
VISTAFILM manželů Ivy a Luboše Hlavsových a měl premiéru v České televizi loni o Vánocích.

„Dokument přibližuje život a myšlení emi-
grantů, kteří v exilu založili Moravskou církev 
vycházející z myšlenek Komenského Jednoty 
bratrské, a zaznamenává také celý život hraběte 
Ludvíka Zinzendorfa, jenž žil na panství v Herr-
nhutu, nacházejícím se přibližně dvacet kilome-
trů od dnešních hranic,“ uvedla Iva Hlavsová 
ze společnosti VISTAFILM a dodala, že téměř 
hodinový dokumentární fi lm přináší vedle en-
cyklopedických informací také emotivní prvky. 
O ty se postarali nejen herci šumperského di-
vadla a neherci jako statisté, ale především ab-
solvent DAMU Jiří Konečný z Rýmařova, který 
ztvárnil roli Ludvíka Zinzendorfa. A není jistě 
bez zajímavosti, že v roli malého sedmiletého 
šlechtice se představil Oneš Mornstein-Ziero-
tin z bludovského zámku. „Polohrané záběry se 
natáčely v okolí Šumperka a interiéry na zámku 
v Bludově,“ podotkla Hlavsová a doplnila, že fi lm 
se loni natáčel nejen na Moravě, ale také v Ně-
mecku, Pennsylvánii a Severní Karolíně.

David Zeisberger patřil k takzvaným Morav-
ským bratřím, následovníkům myšlenek J.A. Ko-
menského. Jelikož Moravští bratři nemohli, 
především na Kravařsku, vyznávat svobodně 
svou víru, využili možnosti tajně uprchnout na 
panství hraběte Zinzendorfa v Saském Herrnhu-
tu. V první polovině 18. století tak ze Suchdolu 
odešlo 280 lidí a 168 z Kunína. Z hnutí, které 
se pak zformovalo v Herrnhutu, vznikla jednak 
nová tzv. Moravská církev, ale především proslu-
lá misie, jež se rozšířila mírumilovnou formou 
po celém světě. K nejznámějším moravským 
misionářům té doby patří i David Zeisberger. 

V Americe se věnoval misii mezi indiány Algon-
kiny a Irokézi celých padesát let. Založil jedenáct 
indiánských osad a dožil se úctyhodného věku 
83 let. Jeho věhlas byl tak velký, že se jeho stu-
dijní záznamy o životě indiánů staly předlohou 
pro slavný román J. Fenimora Coopera „Posled-
ní mohykán“.

Davida Zeisbergra a jeho život mezi indiá-
ny přiblíží putovní výstava, která bude k vidění 
v Rytířském sále muzea od 8. března do 10. dub-
na. Sedmnáct informačních panelů doplní také 
originální indiánské výrobky, které zapůjčil 
„šumperský indián“ Tomáš Giesl a jeho přátelé. 
Autorem výstavy je mnichovský psychiatr Horst 
Schinzel, šternberský rodák, a podpořil ji Česko-
německý fond budoucnosti.                        -zk, ih-

Osobnost a působení Davida Zeisbergera přibli-
žuje dokument, který vznikl v šumperském studiu 
VISTAFILM.  Foto: archiv

Kulturní život Šumperka naleznete také na www.sumperk.cz v sekci periodický tisk.
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Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna 

na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. 
Do 2. března vystavuje v knihovně v ulici 17. listopadu 6 Miroslav Centek - Léto a zima na Bajkale.

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ
Další setkání již pátého ročníku Klubu podve-

černího čtení Leporelo chystá na březen Městská 
knihovna Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo 
prarodičů s dětskou literaturou nazvané Čtyř-
lístek nejen pro štěstí, ale i pro zábavu proběh-

ne ve čtvrtek 10. března v 17 hodin v prostorách 
knihovny Sever v Temenické ulici 5. Z historie 
a současnosti hlavních hrdinů časopisu čtyřlístek 
budou číst členové klubu Leporelo. Více infor-
mací na www.knihovnaspk.cz/sever/.  -red-

DĚTI MOHOU SOUTĚŽIT A INSPIROVAT SE VEČERNÍČKEM

Městská knihovna Šumperk, knihovna Sever 
v Temenické ulici 5, vyhlašuje výtvarnou sou-
těž na téma MŮJ NEJMILEJŠÍ VEČERNÍČEK. 
Knihovna soutěž pořádá u příležitosti 100. výro-
čí narození Václava Čtvrtka a 80. výročí narození 

Radka Pilaře. Obrázky na formátu A4, kreslené 
libovolnou technikou, mohou děti nebo jejich 
rodiče odevzdat v knihovně Sever do 30. května. 
Soutěží se v kategoriích ŠKOLA - Mateřská, Spe-
ciální a Základní. -zd-

MĚSÍC ČTENÁŘŮ OSLAVÍ KNIHOVNA HNED NĚKOLIKA AKCEMI

Několik zajímavých akcí přichystala Městská knihovna v Šumperku na měsíc březen, jenž 
se již tradičně nese ve znamení knihy. Na své si přijdou nejen dospělí, ale i děti. Chybět 

nebudou přednáška, výstava, setkání nejmenších čtenářů s knihou a samozřejmě oblíbená Noc 
s Andersenem.

Knihovnice chystají kontaktní dopoledne pro nejmenší
Kontaktní dopoledne pro ty, kteří chtějí vypěs-

tovat u svých dětí vztah ke knížce od nejranějšího 
věku, pořádá v pondělí 7. března Městská knihovna 
v Šumperku. Akce zaměřená na Masopust a karne-
valové masky bude probíhat v půjčovně pro mlá-
dež v knihovně v ulici 17. listopadu 6 od 9.30 do 
11 hodin.

Když bariéry nejsou překážkou
V rámci třetího ročníku projektu Městské 

knihovny Šumperk se představí obecně pro-
spěšná společnost Dětský klíč Šumperk a školy 
Pomněnka a Střední škola, Základní škola a Ma-
teřská škola Šumperk v Hanácké ulici 3, které 
navštěvují mimo jiné i děti s diagnózou autismu. 
Zájemci se prostřednictvím výstavy i doprovod-
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kého spektra (PAS) a o problematice autismu.
Výtvarné práce představí v knihovně Tomáš  
Konyarik a Lucie Váňová

Výtvarné práce, jejichž autory jsou Tomáš Konya-
rik a Lucie Váňová, kteří trpí poruchou autistického 
spektra, budou v Městské knihovně v ulici 17. listo-
padu k vidění od čtvrtku 10. března.

Během zahájení výstavy, jež je naplánováno na 
půl druhou odpolední, bude promítnut krátký do-
kument, který natočila Česká televize o šumperské 
organizaci Dětský klíč.  
Přednáška přiblíží problematiku autismu

Přednášku určenou především studentům střed-
ních škol se zdravotním a sociálním zaměřením 
připravila šumperská Městská knihovna na čtvrtek 
31. března. Od deváté a desáté dopolední se bude 

v prostorách půjčovny v ulici 17. listopadu nejen be-
sedovat, ale připraveno je i promítání dokumentár-
ních fi lmů věnovaných problematice autismu. 
Děti stráví Noc s Andersenem.

Noc s Andersenem budou moci z pátku 1. na 
sobotu 2. dubna prožít děti, které jsou nejaktiv-
nějšími čtenáři půjčovny pro mládež šumperské 
Městské knihovny. Ta se tak připojí již podesáté 
k úspěšné celostátní akci. V Šumperku se ovšem 
bude nocovat nejen v Městské knihovně v ulici 
17. listopadu 6, ale i na dalších místech: v Měst-
ském domě dětí a mládeže U Radnice, v družinách 
škol v ulicích Dr. E. Beneše, Šumavské, Sluneční 
a v Hanácké 3, ve Vile Doris a v klubu maminek 
při Českém červeném kříži. Společným tématem je 
tentokrát ohlédnutí za předchozími devíti ročníky 
Noci s Andersenem. -zk-

Městská knihovna Šumperk, knihovna SEVER, 
Temenická 5, zve všechny děti na 

JARMARK - TÝDEN HER, SOUTĚŽÍ, KVÍZŮ
v období jarních prázdnin od pondělí 28. února do pátku 4. března. Otevírací dny knihovny: 

pondělí, úterý, středa, pátek 10-12 hod. a 13-18 hod.

V KNIHOVNĚ SE BUDE HOVOŘIT 
O NEVYUŽITÝCH ZÁMĚRECH, PLÁNECH A PROJEKTECH

O nevyužitých záměrech, plánech a projektech, které se pojí s městy Šumperkem, Zábřehem a Je-
seníkem, se bude hovořit v Městské knihovně v ulici 17. listopadu ve středu 16. března. Před-

náška místního historika Jana Bendy začíná o půl sedmé večer a vstupné je čtyřicet korun.

Šumperského historika Jana Bendu není třeba zá-
jemcům o dějiny regionu představovat. Je autorem 
nebo spoluautorem řady publikací, které význam-
ným způsobem obohacují znalosti o našem regionu 
a na svých přednáškách o nich dovede znamenitě 
vykládat. 

„Co by bylo, kdyby“ - i takto by se mohla tentokrát 
přednáška Jana Bendy jmenovat. Nabídne zájem-
cům informace o záměrech, plánech a projektech, 
které od roku 1850 do současnosti ve městě a ši-
rokém okolí vznikly, ale nebyly z různých důvodů 
realizovány. Posluchači budou mít příležitost zhléd-
nout řadu zajímavých dokladů a dozvědět se více 
o době překotného rozvoje regionu se všemi zvraty 
a kolapsy, ke kterým v tomto období docházelo, ještě 
dříve, než budou publikovány ve stejnojmenné kni-
ze Jana Bendy, která je připravena k vydání. -zd- Návrh úpravy jižní části Sadové ulice, 1918
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Pondělí 14. března v 18 hodin v sále ZUŠ
Hudební podvečer

Středa 30. března v 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert žáků ze třídy Marcely 
Novákové a Jany Valentové 

Čtvrtek 31. března v 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert žáků za třídy Petra Ko-
cůrka a Jany Todekové

Bližší informace: Základní umělecká škola 
Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 3. března od 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

Úterý 8. března od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 10. března od 14 hodin 
Setkání Městského svazu DIA
Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Pátek 11. března od 14 hodin v „KS“
Taneční odpoledne
Hrají Staří kamarádi. Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 17. března od 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro seniory
Hrají Vašek a Petr.  Vstupné 40 Kč

Úterý 22. března od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Úterý 22. března v „KS“
Zdravá výživa v seniorském věku
Přednáška ve spolupráci se Střední zdravotnic-
kou školou v Šumperku.
 
Čtvrtek 31. března od 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 

do 12 hodin
Mateřské centrum

Každé pondělí od 9 hodin v „KD“ 
Aktivity pro seniory: 
Angličtina pro seniory

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině
7.3. a 21.3. konverzace pokročilí, 14.3. a 28.3. 
konverzace začátečníci

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory

Každé sudé úterý od 9 hodin v „KD“ 
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
1.3. - Keramika, 15.3. - Výroba rámečku na foto-
grafi e, 29.3. - Keramika

Každou středu od 10 hodin v „KD“
Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Bližší informace k akcím: V. Schlemmerová, 
tel.č. 583 211 766. Plavání kojenců v rodinách 
pro děti od narození do půl roku věku je stále 
v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 
732 561 061, „KS“ = Kavárnička pro seniory, 
„KD“ = Klub důchodců.

V březnu probíhá v Kavárničce pro seniory výstava amatérských fotografi í Jany Veselé.
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Středa 2. března od 15.45 do 17.15 hodin v klu-
bovně v 1. patře
Minigolf, stolní hry
Pro děti od 7 let, minigolf, stolní hry - šachy, kar-
ty, pexeso puzzle, stolní fotbal. Inf. P. Tkadlec, tel.
č. 605 964 457.  Vstup volný

Středa 2. března od 16 do 18 hodin v herně TTC 
v areálu kasáren
Pojď si pinknout! 
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný

Pondělí 7. března od 15.45 do 17.15 hodin v klu-
bovně v 1. patře
Minigolf, stolní hry
Pro děti od 7 let, minigolf, stolní hry - dáma, 
mlýn, kriskros, AZ kvíz, stolní hokej. Inf. P. Tka-
dlec, tel.č. 605 964 457.  Vstup volný

Pondělí 7. března od 16 do 17 hodin v učebně PC 
v přízemí
PC - Učím se 
Volný internet pro děti od 7 let.  Vstup volný

Úterý 8. března od 15 do 17 hodin v dílně
Modelářství od A do Z
Náměty a rady pro mladé kutily.  Vstup volný

Úterý 8. března od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný

Středa 9. března od 17.30 do 20.30 hodin v atelié-
ru ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - Malování na 
dřevo
Country styl, s sebou dřevěné (překližkové) po-
lotovary, krabičku.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 10. března od 15 do 17 hodin v dílně
Stavíte modelovou železnici?
Rady a nápady pro mladé modeláře.  Vstup volný

Sobota 12. března od 9 do 14 hodin v keramické 
dílně ve 2. patře 

Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 12. března od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 
3. patře 
Šperkování 
Výroba šperků z korálků.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 14. března od 16 do 17 hodin v učebně PC 
v přízemí
PC - Učím se 
Volný internet pro děti od 7 let.  Vstup volný

Středa 16. března od 16 do 18 hodin v herně TTC 
v areálu kasáren
Stolní tenis pro zájemce 
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný

Středa 16. března od 17.30 do 20.30 hodin v ate-
liéru ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - Decoupage
Dekorování ubrouskovou technikou, s sebou 
krabičku, květináč nebo hrnek, oblíbený motiv 
na ubrousku.  Vstupné 50 Kč

Sobota 19. března od 9 do 10 hodin a od 10.30 do 
11.30 hodin v DK Zábřeh
Jumping pro všechny
Skákání na trampolínách, informace P. Ziková, 
tel.č. 583 415 400.  Vstupné 60 Kč

Úterý 22. března od 15 do 17 hodin v dílně
Rady a nápady pro mladé modeláře
Náměty a rady pro kutily.  Vstup volný

Úterý 22. března od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný

Středa 23. března od 17.30 do 20.30 hodin v ate-
liéru ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - Hedvábí
Šibori, batikování a další techniky na hedvábí. 
S sebou hedvábný šál nebo šátek.  
 Vstupné 50 Kč
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Stavíme modelovou železnici
Rady a nápady pro mladé modeláře.  Vstup volný

Sobota 26. března od 14 do 18 hodin v kuchyňce 
ve 2. patře 
Indické vaření
Pod vedením Anju Agrawal. Nutná rezervace do 
22.3. Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332, Romana.vecerova@seznam.cz. 
 Vstupné 150 Kč

Středa 30. března od 16 do 18 hodin v herně TTC 
v areálu kasáren

Stolní tenis pro zájemce 
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný

Středa 30. března od 17.30 do 20.30 hodin v ate-
liéru ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - Hedvábné a ko-
žené šperky
Aranžované brože a přívěsky, hedvábné korále. S se-
bou zbytky hedvábí, vatové kuličky... Vstupné 50 Kč

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Rad-
nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel.  č. 583 214 076, 
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS

Každé pondělí od 14.45 do 16.15 hodin v AT na „K“
Keramika pro veřejnost
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 
silhanova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč/osoba

Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek od 15 do 18 
hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 50 Kč

Každou středu od 10 do 11 hodin v MC na „K“
Cvičení pro ženy - bodybuilding
Inf. Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Vstupné 30 Kč

Do 30. června na „K“
Cesty české rozvojové pomoci - Mongolsko
Výstava, kterou zapůjčila Katedra rozvojových 
studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palac-
kého Olomouc, je souborem fotografi í, které za-
chycují život v Mongolsku. Lze ji zhlédnout po 
domluvě se Sylvií Markovou, tel.č. 583 285 943, 

737 384 948, markova@doris.cz.

JARNÍ PRÁZDNINY
Pondělí 28. února od 9 do 12 v AT na „K“
Keramikování
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 
silhanova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč/osoba

Pondělí 28. února od 14 do 16.30 hodin v AT na „K“
Keramika pro veřejnost 
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 
silhanova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč/osoba

Úterý 1. března od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin 
v sále Vily Doris
Den s deskovými hrami
Aneb přijďte si vyzkoušet pestrou paletu her; 
informace Vratislav Šula, tel.č. 583 214 212, 
731 186 059, sula@doris.cz . Vstupné 10 Kč/osoba

Úterý 1. března od 9 do 13 hodin v AT na „K“
Velké perníkové pečení
Pečení a zdobení  perníků. Informace Eva Pšen-
číková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psenciko-
va@doris.cz.  Vstupné 40 Kč

Úterý 2. března od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin 
v sále Vily Doris
Origami
Loďka, parník, čepice, kostka, vlaštovka a další 
aneb hrátky s listem papíru. Informace Vratislav 
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cz.  Vstupné 5 Kč/osoba

Středa 3. března od 10 do 14 hodin na „K“
Neviditelný den aneb jak a co mohou prožít ne-
vidomí lidé během prázdninového dne
Hry, modelování, pečení a různé tvoření společ-
ně se zrakově postiženými. Informace Zuzana 
Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, va-
vrusova@doris.cz.  Vstupné 40 Kč

Od 3. do 30. března na „K“
Neviditelný den
Společná výstava prací zrakově postižených 
autorů a výtvarníků dětské soutěže. Vernisáž 
výstavy a předání cen nejlepším dětským vý-
tvarníkům proběhne 3. března od 14.30 hodin. 
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstup volný

Středa 9. března od 17 do 20 hodin v MC na „K“
Sedánky pro mamky
Tvoření pro ženy - MDŽ, mýdlové košíčky, pe-
diková klec, informace Eva Pšenčíková, tel.č. 
583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Vstupné 60 Kč

Úterý 15. března od 18.30 hodin v sále Vily Doris 
VIA LUCIS: „Proč bychom se ...“
Setkání se spisovatelem Zdeňkem Šmídem. Re-
zervace vstupenek a informace Petr Konupčík, 
tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@do-
ris.cz.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 21. března od 18.30 hodin v sále Vily Do-
ris 
VIA LUCIS: „Jak je úžasné být králem Lea-
rem“
Setkání s hercem Petrem Králem u příležitos-
ti jeho životního jubilea, hudební doprovod 
Zdeněk Dočekal - klavír. Rezervace vstupenek 
a informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.  
 Vstupné 50 Kč

Úterý 22. března od 18 hodin ve Vile Doris 
K čemu jsou dobré lišejníky
Beseda pro veřejnost ke Světovému dni vody. 
Přijďte si poslechnout zajímavou a poutavou 
přednášku pracovníka správy Krkonošského ná-
rodního parku Michala Skalky. Informace Lenka 
Kampová, tel.č. 733 712 901, kampova@doris.cz. 
 Vstup volný

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
VIA LUCIS: „Proč bychom se...“ 

v úterý 15. března od 18.30 hodin v sále Vily Doris 
Setkání se spisovatelem Zdeňkem Šmídem spojené s autogramiádou

Zdeněk Šmíd, spisovatel, pedagog, novinář, kterého mezi nejoblíbenější a nejčtenější současné 
české autory vynesla především vodácko-horácká trilogie Proč bychom se netopili aneb Vodácký 

průvodce pro Ofélii, Proč bychom se nepotili aneb Jak se chodí po horách a Proč bychom se 
netěšili aneb Jak se držet nad vodou a knihy Mé staré dobré Vary a Nejlepší holka našeho života 

aneb Miss Porta. Další tři pokračování (s „proč bychom se…“ v podtitulu) jsou beletrizované 
cestopisy ze Skandinávie, severní Afriky a střední Ameriky. Ty už však takový úspěch neměly. Šmíd 

rovněž napsal řadu románů inspirovaných česko-německými vztahy v českém pohraničí před 
a po druhé světové válce (Lesk a bída čekání, Trojí čas hor, …); román Cejch byl příznivě hodnocen 

literární kritikou a v ústeckém Činoherním studiu zdramatizován jako Les divokých sviní.

VIA LUCIS: „Jak je úžasné být králem Learem“ 
v pondělí 21. března od 18.30 hodin v sále Vily Doris 

Setkání s hercem Petrem Králem u příležitosti jeho životního jubilea. 
Hudební doprovod Zdeněk Dočekal.

Vstupenky v ceně 50 Kč za každý pořad si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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Odyssea - Běh na Bludoveček
Sraz v 9 hod., start v 10 hod., informace na www.
odyssea-spk.cz, Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Od 29. března vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 18 
hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
8 lekcí po 2 hod., program: první krok s počíta-
čem, Microsoft  Windows Vista, Microsoft  Offi  ce 
Word 2007, Microsoft  Offi  ce Excel 2007, Micro-

soft  Offi  ce PowerPoint 2007, Internet a elektro-
nická pošta, informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
Cena 1100 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. 
listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské cen-
trum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 
583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Pondělí 28. února, úterý 1. a středa 2. března jen ve 20.00 hodin
USA, 2010, 110 minut, western, od 12 let, titulky, digitální projekce
Odplata si nakonec cestu najde… Western podle bratří Coenů, jehož hlavním hrdinou je šerif Rooster 
Cogburn, který s nikým nejedná v rukavičkách a který si navíc rád přihne z lahve whisky. Společně se čtr-
náctiletou dívkou Mattie se vydává na nepřátelské území, aby vypátral vraha dívčina otce… Snímek s deseti 
nominacemi na Oscara má zajímavou dětskou hrdinku, akci, humor, vynikající kameru a režii. Opravdová 
kuráž je nejúspěšnějším fi lmovým westernem od Tance s vlky. V hlavních rolích Jeff  Bridges, Hailee Steinfel-
dová a Matt Damon.  Vstupné 85 Kč

NA VLÁSKU 3D  Hrajeme pro děti  3D
Pondělí 28. února, úterý 1., středa 2. března jen v 16.15 hodin,  čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5. a neděle 6. března 
jen v 17.30 hodin
USA, 2010, 92 minuty, rodinný fi lm v českém znění
Divácky velmi úspěšný pohádkový příběh od společnosti Walt Disney Pictures vypráví o nejhledanějším 
banditovi jednoho království Flynnovi, který se v tajemné věži stane rukojmí překrásné dívky s dvacet metrů 
dlouhými magickými vlasy. A protože se mladá dáma touží dostat ven z věže, ve které je vězněna už roky, 
vymyslí společně plán cesty ke svobodě a jejich dobrodružná pouť může začít…   Vstupné 130 Kč 

VELKÉ PODMOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 3D   3D
Pondělí 28. února, úterý 1., středa 2. března jen v 18.15 hodin, pátek 4., sobota 5. a neděle 6. března jen 
v 19.30 hodin
Velká Británie, 2009, přírodopisný dokument, 81 minuta, rodinný fi lm v českém znění
Fascinující výlet do světa pod mořskou hladinou. Napínavá a dlouhá cesta mořské želvy napříč světovými 
oceány nabízí vedle dobrodružství i úchvatný a unikátní pohled na barevný mořský život. To vše prostorově 
ve 3D!  Vstupné 90 Kč 
 
FIMFÁRUM, DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO   Hrajeme pro děti
Čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5. a neděle 6. března jen v 16.00 hodin
ČR, 2011, 75 minut, rodinný loutkový fi lm, digitální projekce
Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana Wericha: O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři 
syny, Jak na Šumavě obři vyhynuli a Rozum a štěstí.  Vstupné 75 Kč

KINO OKO
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PUŠKVOREC  Filmový klub - Projekt 100
Čtvrtek 3. března jen v 19.30 hodin
Polsko, 2009, 83 minuty, od 15 let, titulky
Tématem posledního dokončeného fi lmu legendy polské kinematografi e Andrzeje Wajdy jsou dvě životní 
konstanty - potřeba a nemožnost lásky, která přichází příliš pozdě, a smrt, která přichází nečekaně a příliš 
brzy.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

OSTROV SVATÉ HELENY 
Pondělí 7., úterý 8. a středa 9. března jen v 18.00 hodin
ČR, 2011, roadmovie, 83 minuty, mládeži přístupný, digitální projekce
Laďa Kerndl v hlavní roli příběhu otce, který se vydává hledat svoji dceru do vzdálené krajanské vesnice 
Svatá Helena v rumunském Banátu. Setkání s lidmi, kteří žijí v souladu s Bohem a přírodou, a pátrání po 
dceři, která o sobě nedává vědět, ho nakonec smíří s myšlenkou, že na konci života zůstane úplně sám. Věci 
však dostanou nečekaný spád… Dále hrají Tatiana Vilhelmová, Bolek Polívka, Pavel Bobek a další. Výborná 
hudba v podání Ladi Kerndla, Pavla Bobka a Kateřiny García.  Vstupné 80 Kč

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
Pondělí 7., úterý 8. a středa 9. března jen ve 20.00 hodin
USA, 2010, komedie, 107 minut, od 12 let, titulky, digitální projekce
K vysněné práci dostala dvě noční můry… Ambiciózní, mladá a krásná produkční (Rachel McAdamsová) 
má za úkol pozvednout sledovanost jedné ranní televizní show a vyzve starého, kdysi velmi populárního 
moderátora (Harrison Ford), aby se do vysílání znovu zapojil… Velmi brzy se však ukáže, že to nebyl zrovna 

Rodinný loutkový fi lm Fimfárum, do třetice všeho dobrého uvádí kino Oko začátkem března a poté v jeho 
druhé polovině - to již ve formátu 3D.
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Ošťastný nápad… Velmi zábavná komedie, která věrně zobrazuje zákulisí jednoho z nejnáročnějších televiz-

ních formátů. Dále hrají George Cloony, Diane Keatonová a další.  Vstupné 85 Kč

RANGO
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12., neděle 13., pondělí 14. a úterý 15. března jen v 17.30 hodin
USA, 2011, 96 minut, komedie, animovaný v českém znění, digitální projekce
Snímek od tvůrců Pirátů z Karibiku potěší především milovníky animovaných komedií, plazů a westernů. 
Rango je chameleon, který se zoufale snaží stát hrdinou, a když se dostane do zapadlého westernového měs-
tečka, kde mu pro jeho výjimečnost nabídnou funkci šerifa, jeho dobrodružství může začít… Hlas mu pro-
půjčil Johny Depp.  Vstupné 80 Kč

KVÍLENÍ  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 10. března jen v 19.30 hodin
USA, 2010, 90 minut, od 12 let, titulky
San Francisco, rok 1957. Báseň Allena Ginsberga se stává předmětem soudního líčení pro údajnou obscénnost, 
protože otevřeně zpodobňuje homosexualitu a užívání drog… Nominace na Velkou cenu poroty na MFF Sun-
dance a na Zlatého medvěda MFF v Berlíně a nadšené recenze v americkém tisku - to je vizitka Kvílení, dosud 
možná nejlepšího fi lmu o generaci beatniků. Režie Rob Epstein.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

KRÁLOVA ŘEČ
Pátek 11., sobota 12., neděle 13. pondělí 14. a úterý 15. března jen v 19.30 hodin, středa 16. března jen v 18.00 hodin
Velká Británie, 2010, historický, drama, 118 minut, od 12 let, titulky, digitální projekce
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený člověk potřebuje pravého přítele… Film inspirovaný 
skutečným příběhem anglického krále Jiřího VI., který celý život trpěl vadou řeči. V době, kdy Británie stála 
na prahu 2. světové války a zoufale potřebovala silného vůdce, králova milující manželka Alžběta, budou-
cí královna matka, přesvědčila svého muže, aby se léčil u úspěšného, ale poněkud svérázného logopeda…  

Film režiséra Toma Hoopera inspirovaný skutečným příběhem anglického krále Jiřího VI. má v součas-
nosti dvanáct nominací na Oscara.
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Strhující herecké výkony Colina Firtha v roli krále Jiřího a Geoff reyho Rushe v roli jeho terapeuta, vynikající 
režie, kamera, výprava a hudba.  Vstupné 90 Kč

NEVINNOST
Středa 16. března jen ve 20.15 hodin
ČR, 2011, drama, 98 minut, od 12 let
Pravda prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy to ale nemusí znamenat vítězství… Repríza 
nového českého fi lmu autorské dvojice Jarchovský Hřebejk. V hlavních rolích Ondřej Vetchý, Aňa Geislero-
vá, Anna Linhartová, Alena Mihulová, Luděk Munzar a další.  Vstupné 85 Kč

FIMFÁRUM, DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO 3D  Hrajeme pro děti  3D
Pátek 18. března jen v 16.15 hodin, sobota 19. a neděle 20. března jen v 16.00 hodin, pondělí 21., úterý 22. 
a středa 23. března jen v 16.30 hodin
ČR, 2011, 75 minut, rodinný loutkový
Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana Wericha: O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři 
syny, Jak na Šumavě obři vyhynuli a Rozum a štěstí. Tentokrát ve 3D.  Vstupné 130 Kč

SVĚTOVÁ INVAZE 
Čtvrtek 17. března jen v 17.45 hodin, pátek 18. března v 17.45 a ve 20.00 hodin, sobota 19. a neděle 20. března 
v 17.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 21., úterý 22. a středa 23. března jen v 18.00 hodin
USA, 2011, akční sci-fi , 112 minut, od 12 let, titulky, digitální projekce
Země byla napadena neznámými silami z vesmíru a lidstvo jen bezbranně sleduje rychle se šířící zkázu. 
Poslední baštou odporu se stává Los Angeles, kde se odehraje obrovská závěrečná bitva, která rozhodne 
o další existenci lidstva… Aaron Eckhart a Michelle Rodriguezová v hlavních rolích vědecko-fantastického 
válečného velkofi lmu. Očekávaný fi lmový hit.  Vstupné 110 Kč

EROTIKON  Filmový klub - Projekt 100
Čtvrtek 17. března jen ve 20.00 hodin
ČSR, 1929, 85 minut, mládeži přístupný
Klasický němý fi lm o spalující touze a vášni připomene v rekonstruované verzi 110. výročí narození čes-
kého režiséra světového formátu Gustava Machatého. Banální zápletku o milostném vzplanutí světáckého 
záletníka a osudu železničářovy dcery povýšil Machatý díky geniálnímu režijnímu stylu a převratné práci 
kamery Václava Vícha na mistrovské dílo. Film je uváděn s hudebním doprovodem  skupiny Forma + Cafe 
Industrial.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

ČERNÁ LABUŤ
Pondělí 21., úterý 22. a středa 23. března jen ve 20.15 hodin
USA, 2010, drama, 101 minuta, od 12 let, titulky, digitální projekce
Natalie Portmannová v hlavní roli psychologického thrilleru, který nás zavede do nitra mladé ambiciózní 
baleríny, která se kvůli vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou.  Vstupné 80 Kč 

SANCTUM 3D    3D
Čtvrtek 24. března jen v 18.00 hodin, pátek 25., sobota 26. a neděle 27. března v 17.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 
28., úterý 29. a středa 30. března jen v 18.00 hodin
USA, 2011, dobrodružný, thriller, 109 minut, od 15 let, titulky
Další krok ve vývoji 3D! Epické 3D dobrodružství Sanctum z produkční dílny Jamese Camerona (Avatar) 
sleduje tým jeskynních potápěčů při jejich nebezpečné expedici do největšího, nejkrásnějšího a nejméně 
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Odostupného jeskynního systému na světě. Tým špičkového potápěče Franka se věnuje jeho průzkumu již 

několik měsíců, když ho zde jednoho dne zastihne tropická bouře, při které je východ z jeskyní nečekaně 
zatopen vodou… 3D kamerový systém Jamese Camerona, uzpůsobený pro použití v extrémním prostředí, 
slibuje atraktivní výpravu k podvodním útesům a do nejskrytějších koutů jeskynního světa.  Vstupné 140 Kč

NORSKÉ DŘEVO  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 24. března jen ve 20.00 hodin
Japonsko, 2010, 133 minuty, od 15 let, titulky, digitální projekce
Filmová podoba knižního bestselleru Haruki Murakamiho vypráví stejně jako kniha příběh o nostalgii lásky, 
ztrátě a probouzející se sexualitě. Režie Tran Anh Hung.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

NA VLÁSKU  Hrajeme pro děti
Sobota 26. a neděle 27. března jen v 15.30 hodin
USA, 2010, 92 minuty, rodinný animovaná komedie v českém znění, digitální projekce
Nejhledanější bandita království Flynn a tajemná kráska s dlouhými kouzelnými vlasy v hlavních rolích 
pohádkového příběhu z dílny Walt Disney Pictures. Tentokrát nikoliv prostorově ve 3D, ale klasicky ve 2D 
formátu.  Vstupné 75 Kč

ODCHÁZENÍ 
Pondělí 28., úterý 29. a středa 30. března jen ve 20.00 hodin
ČR, 2011, 93 minuty, tragikomedie, mládeži přístupný, digitální projekce
Filmový debut Václava Havla je fi lmovou verzí jeho celosvětově úspěšné divadelní hry Odcházení. Odehrává 
se ve zlomovém okamžiku života kancléře Riegera, kterému se se ztrátou vládní funkce zhroutil celý jeho 
dosavadní svět… V hlavních rolích Josef Abrhám a Dagmar Havlová Veškrnová, dále hrají Eva Holubová, 
Vlasta Chramostová, Oldřich Kaiser, Jaroslav Dušek, Jan Budař, Tatiana Vilhelmová, Jiří Lábus, Jiří Machá-
ček, Jiří Bartoška, Miloslav Krobot a další.  Vstupné 85 Kč 

DRIVE ANGRY 3D   3D
Čtvrtek 31. března jen v 18.00 hodin
USA, 2011, thriller, akční, 105 minut, od 15 let, titulky
Nicolas Cage v hlavní roli příběhu otrlého zločince, který uprchl z pekla za svou poslední šancí na vykoupe-
ní, hodlá zastavit řádění zločineckého kultu, se kterým má i osobní nevyřízené účty. Hnán nejsilnější mo-
tivací musí překročit hranice lidských možností, aby se pomstil dřív, než jeho poslední šance na vykoupení 
zmizí…   Vstupné 130 Kč

DALŠÍ ROK  Filmový klub - Projekt 100
Čtvrtek 31. března jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, 2010, 129 minut, od 12 let, titulky
Kolem šťastného postaršího manželského páru obíhají nešťastné a osamělé životy jejich přátel a příbuz-
ných… Režisér Mike Leigh přichází s další skvělou intimní studií lidských osudů a podařilo se mu vytvořit 
další nápadité, citlivé a hluboce lidské drama.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

Připravujeme na duben: Hop, Hlavně nezávazně, Obřad, Gnomeo a Julie 3D, Biutiful, Varieté, Rio, Jsem 
číslo 4, Fighter, Vřískot 4, Čertova nevěsta
Filmový klub: Mama Gogo, Vše pro dobro světa a Nošovic

Důležité upozornění: Vzhledem k uzávěrce březnového čísla KŽŠ se u naplánovaných fi lmů může změ-
nit čas promítání. Sledujte internetové stránky kina!
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